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Förord 

 

Vi vill tillägna ett stort tack till studiens sex informanter för att ni tog er tiden till att 

medverka, det hade inte blivit en lika spännande skrivandeprocess utan er. Vi vill även tacka 

vår fantastiska handledare Karin Lövgren som har varit otroligt inspirerande och engagerad 

under hela arbetet. Sist men inte minst, ett stort tack till varandra och våra nära och kära som 

funnits med oss under hela processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 
Studien syftar till att söka kunskap i hur människor som är födda under 50-talet upplever dagens 

mediesamhälle och hur de förhåller sig till sin användning av dagens medieteknik. 

Frågeställningarna innefattar hur informanterna ser på dagens nya medieteknik, hur de använder 

sig av den samt hur informanterna ser på dagens medieteknik i jämförelse med hur de ser på 

hur det såg ut när de växte upp. Studiens teorier innefattar Krekula och Johanssons teori om 

ålder samt Mannheims teori om generation. Studien omfattas av en grupp med sex stycken 

kvinnor. Tillvägagångssättet består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Genom detta 

beskrivna tillvägagångssätt ihop med vårt teoretiska ramverk framkommer det att 

informanternas syn på dagens nya teknologi innefattar att informanterna vet att de använder 

den i stor grad och är medvetna om detta, men fortsätter ändå använda den i lika stor 

utsträckning. De är oroliga för att det fysiska mötet mellan människor kommer att försvinna på 

grund av dagens medieteknik, men dock ser de fler fördelar än nackdelar med den. Skälen till 

deras användande var att kunna vidhålla relationer via medietekniken. En del av informanterna 

använder medietekniken i princip hela tiden, medan andra försöker undvika den. Hur 

informanterna ser på dagens medieteknik i jämförelse med hur det såg ut när dem växte upp 

innefattar att informanterna anser att det var ett lugnare liv förut då stressen som teknologin 

frambringar inte fanns i samma utsträckning som den gör nu. 

  

Denna studie kan ses som ett komplement inom forskning om äldre och dagens medieteknik, 

då äldre i dagens forskning ofta syftar till äldre som är från 80 år och uppåt. Denna studie kan 

därför bidra med resultat från informanter som innefattar den yngre generationen av äldre. 

  

Nyckelord: Generation, ålder, medieteknik, teknik, digital invandrare 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Title: Fifties as a generation, a journey through digital society - A qualitative study on how a 

generation relate to today's media society 

 

The study aims at seeking knowledge about how people born in the fifties experience the current 

media society and how they view their own use of today's media technology. The questions 

asked in the thesis include; how the informants view today's media technology, how they use 

today's media technology and how the informants compare today's media technology in contrast 

to how it was when they grew up. The theories for the thesis include Krekula and Johansson's 

theory of age, as well as Mannheim's theory of generation. The approach used to gather 

information was semi-structured qualitative interviews, where six women were interviewed. 

Through this approach, together with our theoretical framework we can derived that the 

informants view on today’s new media technology includes that they know that they use media 

technology to a large degree but continue the usage in the same extent. They are worried that 

the physical encounter between people will disappear due to current media technology, but they 

see more benefits than disadvantages. The main reason for their use was to maintain 

relationships with acquaintances. Some of the informants use media technology all the time, 

while others try to avoid it. How the informants look at today's media technology in comparison 

to what it looked like when they grew up include that the informants thought that life calmer 

before, and that media technology might have brought more stress into their lives. 

  

This study can be a supplement on the area of elderly and current media technology research, 

as the research in this area is mostly focused on people older than 80 years. This study can 

therefore contribute information from a younger generation of the elderly. 

 

Keywords: Generation, age, media technology, technology, digital immigrants 
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1. Inledning 

 

De tekniska framstegen inom mediesamhället har medfört en förändring hos de traditionella 

massmedierna. Tv-program kan ses på tv, datorn, mobilen och tidningar kan läsas både på 

papper samt i elektronisk form. Detta var något som inte var möjligt förens de senaste 

decennierna (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 11). När datorer och mobiltelefoner blir 

allt mer inkluderade i våra levnadsvanor måste vi också anpassa oss till det nya mediesamhället. 

Vi har sett att det finns forskningsstudier om hur yngre och äldre anpassar sig till det nya 

mediesamhället. Benämningen av äldre i dessa studier som vi funnit innefattar personer som är 

i tredje- samt fjärde åldern. Vi är intresserade av den grupp i Sverige som kallas för 50-talister 

och vi vill undersöka hur de ser på digitaliseringen. Informanterna i denna studie är påväg in i 

den tredje åldern, men har fortfarande år kvar innan de är där.  

 

De som är födda under 50-talet är en liten grupp av människor och denna grupp kallas för 

anonym (Lövgren 2009, s. 124–125), därför har det varit spännande att undersöka denna 

generation som även har genomgått denna färd genom mediernas utveckling från när de själva 

växte upp, till idag.   

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att söka kunskap i hur människor som är födda under 50-talet upplever dagens 

mediesamhälle och hur de förhåller sig till sin användning av dagens medieteknik. Våra 

frågeställningar är följande:  

 

- Hur ser informanterna på dagens nya medieteknik? (Smartphones, datorer och 

Surfplattor) 

- Hur använder sig informanterna av dagens medieteknik? 

- Hur ser informanterna på dagens medieteknik i jämförelse med hur de ser på hur det såg 

ut när de växte upp? 
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2.Bakgrund 

  

I detta kapitel beskrivs digitaliseringen i dagens samhälle. Kapitlet ger även en redogörelse av 

begreppen ålder och generation. Begreppen ålder och generation beskrivs mer ingående i 

avsnittet Teori och tidigare forskning. 

  

2.1.Medier och digitalisering 

När informanterna föddes under 1950-talet blev tv:n ett primärmedium då den officiella tv-

starten i Sverige var 1956 och tv:n sågs som en samlingspunkt för hushållens medlemmar 

(Gripsrud 2011, ss. 335–336). Kanalen TV2 startade 1969 och var en av de första kanalerna 

som fanns på tv:n (Hadenius & Weibull 2003, s. 446). Under slutet av 1980-talet började 

satellitkanalernas framväxt och under 1990-talet skedde en förvandling av det svenska 

mediesystemet. Under denna period började Internet användas i privata hushåll (Hadenius & 

Weibull 2003, ss. 443, 445). Informanterna i denna uppsats som är från 50-talist-generationen 

har genomgått denna resa från när de föddes och var små, det vill säga ett samhälle som befann 

sig i det att tv:n var ett primärmedium med endast ett fåtal kanaler, till det digitala samhället vi 

lever i idag. Det var inte allt för länge sedan som människor surfade på internet via en PC och 

idag har alla mer eller mindre tillgång till en smartphone eller en surfplatta för att använda 

internet. Den ökade digitaliseringen och teknikutvecklingen underlättar för människor på grund 

av att man kan i princip göra allt via sin smartphone eller surfplatta utan vidare ansträngning. 

Man kan läsa tidningen, kolla på sitt favoritprogram, ta fram recept, streama musik och till och 

med möta läkare via videosamtal. Det är enkla kommunikationsmedel och dessa tekniska 

lösningar finns med under alla timmar, dygnet runt. Den tekniska utvecklingen bidrar till att 

människor kan kommunicera med andra över olika kanaler och uträtta ärenden utan att behöva 

lämna hemmet.   

  

Internetstiftelsen vidrör i sin årliga undersökning från 2017 att det är vanligt förekommande att 

det finns smartphone, dator och surfplatta i hushållen. I Sverige är det 62 procent av hushållen 

som äger alla de enheterna som innefattar smartphone, dator och surfplatta. Den visar också på 

att mycket av internetanvändningen har gått över till mobilen men trots det är det ändå få 

svenskar som slutat använda surfplatta och dator. Datorerna i hushållen börjar att plana ut mer 

och mer medan surfplattorna ökar i antal. 98 procent har en mobiltelefon i Sverige varav 85 

procent har en smartphone. År 2016 var procentantalet 81 vilket betyder att ägandet av en 
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smartphone har ökat med fyra procentenheter (Internetstiftelsen 2017, ss. 10, 15, 17). 98 procent 

av dem som är mellan 56 och 65 år använder internet och det är över 99 procent av befolkningen 

som är i arbetsför ålder, alltså mellan 16 och 65 år, som använder sig av internet. Det finns inte 

längre något åldersspann där de som inte använder internet är fler än de som gör det 

(Internetstiftelsen 2017, ss. 12, 120). Elever som lämnar grundskolan idag förväntas ha med sig 

fyra olika punkter av digital kompetens när de har slutar. Eleverna förväntas ha koll på hur 

samhället påverkas av digitaliseringen, kunna förstå, använda medier och digitala verktyg, lärt 

sig att ha ett ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt samt att kunna hitta lösningar på problem 

och omsätta idéer i handling. Detta material är något som Skolverket publicerade våren 2017 

(Internetstiftelsen 2017, ss. 121, 122). Informanterna i vår studie gick ut grundskolan innan 

denna förväntning om digital kompetens kom till och har därför själva fått lära sig dessa fyra 

olika punkter av digital kompetens.  

 

 2.2.Ålder 

Krekula och Johansson (2017, s. 13) diskuterar huruvida samhället kretsar mycket kring hur 

man organiserar människor utifrån åldern. Redan när barn föds registreras deras personnummer 

och personnumret bär vi med oss hela livet och vi får ofta uppge det i olika sammanhang i 

samhället. I vardagslivet utgör åldern en grund för många områden. Inom exempelvis utbildning 

och inom arbetslivet förhåller man regler och lagar utifrån bland annat människors ålder. I 

Sverige används åldersgränser, exempelvis måste man kunna styrka sin ålder om man handlar 

på systembolaget och även biobesök är ålders reglerat. Detta för att kunna bevilja köp av dryck 

eller att man uppnår den rätta åldern för att få titta på film på biografen. Anna- Liisa Närvenen 

(2009, ss. 18, 20) nämner att ålder, kön och andra sociala kategoriseringar utgör en grund för 

ordningsskapande och social ordning i samhället, hon menar att individer själva skapar sociala 

kategorier i samhället som ofta är baserat på livsfas, genus, klass eller ålder. När man tittar på 

likheter och skillnader utgör det också en grund för att individer delas in i speciella fack vilket 

kan utgöra att det blir ett ‘vi’, ‘dom’, ‘oss’, ‘de andra’ samt olika hierarkier.  
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2.3.Generation 

Generation är ett begrepp som kan definieras på olika sätt, det kan vara en definition som 

handlar om släktskap, då även personer i vuxen ålder kan vara barn och kan beskrivas som 

söner och döttrar. En annan definition är generation som livsfas, det vill säga då generationer 

utgörs av till exempel äldre, medelålders, ungdomar eller barn (Krekula & Johansson 2017, s. 

24).  Benämningar av att vara äldre och att vara ungdom kan tolkas olika beroende på vem som 

tolkar. Benämningen äldre kan betyda alltifrån äldre än ett barn till äldre som i pensionär. 

Benämningen ungdom kan betyda alltifrån ungdom som i barn till ungdom som i yngre vuxen. 

Vidare nämner Krekula och Johansson att det finns ytterligare en definition av begreppet 

generation, det är en definition som utgår från den historiska och sociokulturella tid som 

människor är födda i.  

 

Sociologen Karl Mannheim menar att det som gör att människor kan betecknas som en 

begränsad generation är att de är födda och uppvuxna under liknande förhållanden. Dessa 

liknande förhållanden gör att de får generationsspecifika erfarenheter (Krekula och Johansson 

2017, s. 24). Enligt Mannheim byggs generationer upp då personer växer upp under samma tid 

och på grund av detta skapar det en gemensam medvetenhet om att de förs samman av att de är 

uppvuxna under samma livsfas. Sheila Zimic menar att det är under ungdomsfasen då 

formandet av generationsidentiteten skapas (Sheila Zimic 2017, s. 54). De generationsbegrepp 

som är mest spridda och använda i Sverige är de begrepp som är jämna tiotal. Det vill säga 40-

talist, 50-talist och så vidare. Ibland räknas 50-talisterna in bland 40-talisterna eller så kallade 

’boomers’. De inkluderar de 50-talister som är födda i början på 50-talet, det vill säga de som 

är födda under efterkrigstiden (Lövgren 2009, s.124–125). En generation kan även definieras 

av sitt förhållande till en särskild händelse i historien under denna generations tid (Buckingham 

& Willet 2006, s. 2).  
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3.Teori och tidigare forskning 

 

 I detta kapitel kommer de teorier som legat till grund för denna studie att presenteras. 

  

3.1.Teori 

Clary Krekula är docent i sociologi vid Karlstads universitet. Hennes forskning rör främst ålder, 

kritiska perspektiv på åldrande och temporala regimer. Barbro Johansson är docent i etnologi, 

Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör barndom, 

ålder och barns delaktighet. I boken Introduktion till kritiska åldersstudier presenterar de 

begrepp som leder till en systematiserad problematisering av ålder (Krekula & Johansson 2017, 

s. 11). Författaren menar att ålder är något som görs i samhället och i vardagslivet. Med 

utgångspunkt i empiriska studier visar författarna på hur motstånd, makt och handlingar kan ta 

form när det handlar om ålder. De anser att det finns tre centrala utgångspunkter för kritiska 

åldersstudier och dessa är ålder som en organiserande princip, ålder görs och ålder är en 

maktrelation. Dessa utgör tre infallsvinklar av ålder och dessa är sammanflätade.  

 

Ålder kan kännetecknas av den fysiologiska åldern, det vill säga i vilket fysiskt tillstånd 

kroppen befinner sig i. Åldern kan även kännetecknas av den kronologiska åldern, det vill säga 

hur länge man har levt. Krekula och Johansson beskriver åldern som en organiserande princip 

och där menar de bland annat att människor organiseras utifrån sin ålder. Det kan handla om 

lagar och regler i samhället som finns utifrån vilken ålder man är i. Åldersgränser för att kunna 

räknas som barn, vuxen eller pensionär när man exempelvis åker buss. Att ålder görs är 

infallsvinkeln som denna studie har sitt fokus i. Det innebär att ålder görs utifrån att människor 

relaterar till sig själva och andra utifrån tankar om ålder. Människor begränsar sig själva eller 

sin omgivning utifrån tankar om det är passande eller inte att bete sig på ett visst sätt utifrån 

vilken ålder man är i, således att ålder och livsfas-relaterade normer kan handla om de 

förväntningar och fördomar som finns om hur man ska bete sig i en viss ålder. Exempelvis kan 

det vara att någon menar att man inte kan ha ett speciellt klädesplagg när man är i en viss ålder 

för att det inte anses vara ‘passande’. Krekula & Johansson pekar även på att genom 

utgångspunkt i ålder kan man förstå sig själv, bedöma och förklara beteenden. Om en person 

beter sig på ett visst sätt kan en utomstående förstå personen på ett enklare sätt då den 

utomstående vet vilken ålder personen är i. De två föregående utgångspunkterna är tätt 

relaterade till makt, som är den tredje utgångspunkten, då de två första bildar åldershiearkier 
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(Krekula & Johansson 2017, ss. 12,14, 26). Eftersom våra informanter förhöll sig utifrån sin 

ålder och vår ålder när vi intervjuade dem är Krekula och Johanssons teori om hur ålder görs 

relevant för vår studie.  

 

Sociologen Karl Mannheims teoretiska resonemang om generationsbegreppet vidrörs flertalet 

gånger i boken Introduktion till kritiska åldersstudier och det är Mannheims definition av 

generationsbegreppet när det talas om generationer som ’Babyboomers’, ’internetgenerationen’ 

eller ’50-talister.’ Det vill säga människor som är födda och uppvuxna under liknande 

förhållanden (Krekula & Johansson 2017, s. 24).  Mannheim menar att “[G]enerationerna byggs 

upp när individer växer upp under samma tid och skapar ett kollektivt medvetande om att de förenas av 

sin sociohistoriska plats” (Zimic 2017, s. 54). På grund av detta kan en generation enligt Mannheim 

betraktas som en grupp som är avgränsad på grund av ålder och de som är födda under samma 

tidsperiod upplever livsfaserna under samma omständigheter. Mannheim menar även att då 

individerna är ungdomar är det en väsentlig del i själva formandet av generationsidentiteten. 

Denna fas menar Mannheim är väsentlig för att det är den fas då utvecklingen av medvetandet 

sker, då individer är reflekterande, ifrågasättande och mer medvetna om nuet (Zimic 2017, s. 

54). I Sverige benämns ofta generationer i jämna tiotal. Begreppet används ofta som om man 

syftade till jämna tio år men en viktig faktor att ta hänsyn till är att talister kan sträcka sig från 

ojämna tiotal beroende på exempelvis hur det världspolitiska läget är eller om det är hög- eller 

lågkonjunktur under talisternas formande uppväxtår (Lövgren 2009, s. 125).  

 

Mannheims teori om generation upplevs som relevant för vår studie på grund av att 

informanterna är födda under samma tidsperiod och har därför upplevt sina sociohistoriska 

sammanhang under samma livsfaser. Informanterna är ungefär lika gamla under ungdomsfasen, 

det vill säga då den väsentliga delen när generationsidentiteten formas. Mannheim menar att 

det har en stor betydelse eftersom de har varit med om liknande händelser historiskt, politiskt 

och ekonomiskt, således har informanterna haft samma förutsättningar vad det gäller tiden som 

de växte upp, i det rådande mediesamhälle som det såg ut då.  
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3.2.Tidigare forskning 

Här nedan presenteras den tidigare forskning som studien tagit avstamp ifrån. Här är det viktigt 

att belysa att det förekommer olika tolkningsramar för vad som anses vara äldre och inte. Vi 

har haft i åtanke att en stor del av den tidigare forskning som finns inom området av äldre och 

medieteknik ofta syftar till personer som är från 80 år och uppåt och det är ett medvetet val då 

äldre inom vår tolkningsram innefattar 50-talister.  

 

Genom att ta del av rapporterna från Internetstiftelsen har vi kunnat använda mycket av det som 

forskningsgrund till studien. I den tidigare rapporten från 2015 presenterar de bland annat 

resultat som påvisar att mellan människor och internet finns det olika interaktionsmönster 

beroende på vilken generation man tillhör (Internetstiftelsen 2015, s. 3). Rapporten är skriven 

av Olle Findahl och Pamela Davidsson samt den senare från 2017 är skriven av Pamela 

Davidsson och Anders Thoresson. Från undersökningen 2017 bidrar Findahl och Davidsson 

med intressanta aspekter och fakta kring hur användningen av digitala tjänster och internet 

utvecklas snabbt. Svenskarna är ett allt mer digitaliserat folk och människor använder olika 

digitala tjänster och internet generellt i allt större grad (Internetstiftelsen 2017, s. 5). Enligt dem 

sker det också en ökning av internetanvändarna bland de personer som är 56 och 65 år gamla, 

där det idag är 98 procent som är användare (Internetstiftelsen 2017, s. 119). 

  

Christa Lykke Christensen och Line Nybro Petersen skriver i sin artikel Being Old in the Age 

of Mediatization om mediedynamiken i äldres personers liv och hur dynamikerna påverkar 

uppfattningarna om åldrande och äldre människor. Från ett antal olika perspektiv presenterar 

de studier av de specifika konsekvenserna medierna har på senare delen av livscykeln. Christa 

Lykke Christensen är docent vid Köpenhamns universitet och Line Nybro Petersen är docent 

och biträdande professor vid Syddansk Universitetet. Vi är medvetna om att denna litteratur 

syftar till äldre det vill säga äldre som är 80-plussare, således äldre som inte innefattar vår 

studies informantgrupp. Vi anser att Lykke Christensen och Nybro Petersens forskning är 

relevant för vår studie på grund av att 50-talister faller innanför vår tolkningsram av vilka äldre 

kan vara.  
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Boken Åldrande, åldersordning, ålderism, utgör ett försök att ge en mer varierad och 

problematiserande bild av äldre än den som vanligtvis illustreras i litteratur. Begreppet 

åldersordning och hur socialt rådande ålderskategoriseringar träder in under livet är något som 

Anna-Liisa Närvenen tar upp. Hon menar att det finns förväntningar som kan vara både rätt och 

fel knutna till livsfaser. Vidare menar hon att det förekommer samspel och diskussioner med 

andra maktordningar i samhället. Lars Andersson konstaterar i sitt kapitel att uppdelningen 

mellan den tredje och fjärde åldern är den mest slående kategoriseringen under senare år och 

det som skildrar den tredje åldern menar han kommer efter yrkeslivet. Det är då livet kan nå sin 

höjdpunkt genom möjligheter till självförverkligande. Våra informanter ingår inte i tredje eller 

fjärde åldern, men informanterna är däremot inte långt ifrån och inom de närmaste åren kommer 

de att befinna sig i tredje åldern.   

 

Marc Prensky är en amerikansk författare och lärare som har blivit omtalad för sina begrepp 

som han kallar för, ’Digital Natives’ och ’Digital Immigrants’. I artikeln som är från 2001 talar 

han om hur den unga generationen föds in i en digitaliserad värld, till skillnad mot de äldre. 

Den unga generationen tillhör de ’Digital Natives’ och den äldre generationen tillhör ’Digital 

Immigrants’. Vidare i uppsatsen kommer de svenska begreppen att användas. Eftersom att de 

yngre föds in i digitala världen menar Prensky att de har med sig kunskap från början och har 

redan då lärt sig att använda den nya tekniken på ett annat sätt än de äldre. Vidare menar Prensky 

att äldre har det svårare eftersom att de inte är uppväxta i en digitaliserad värld. Prensky antyder 

att digitala invandrare har det betydligt svårare att ta till sig dagens teknik än de digitala 

infödingarna. Något att förhålla sig till och ha i beaktande är att Prenskys studie utfördes för 

sjutton år sedan och att tekniken har sedan dess förnyats och utvecklats i hög takt. 
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 4.Material 

 

Nedan presenteras de material och urval som har legat till grund för denna studie. 

För att ta reda på studiens syfte som var att undersöka hur personer som är födda under 50-talet 

ser på dagens mediesamhälle och använder sig av dagens medier, har materialet grundat sig på 

semistrukturerade intervjuer. Informanterna har alla genomgått denna färd i mediernas 

utveckling vilket har gjort det intressant att undersöka deras medievanor idag. Om gamla 

mönster sitter kvar eller om vardagslivet spelar in och hur medieanvändandet ser ut för samtliga 

personerna idag. Vid valet av avgränsning kom vi fram till att använda oss av sex medverkande 

personer. Studien omfattar ett mindre antal informanter eftersom att fokuset ligger på att kunna 

undersöka djupare och med en mer noggrannhet. Vid författandet av vår B-uppsats undersöktes 

det vilken betydelse medier har i människors liv och det var där som funderingar dök upp för 

det här ämnet, det uppkom en nyfikenhet om att ta reda på hur det var när dessa medier inte 

fanns i samma utsträckning. 

Ena uppsatsförfattaren fick tips på vilket urval som kunde vara lämpligt genom att tala med 

hennes föräldrar om ämnet som i sin tur ledde till det kombinerade urvalet, ett 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Genom att den första kontakten gick via människor som 

vi kände ledde det till ett bekvämlighetsurval, men därefter gick kontakten mellan personer som 

i sin tur rekommenderade nya tänkbara personer som kunde delta, därav ett snöbollsurval. 

Snöbollsurvalet är en metod då man kommer i kontakt med nya namn genom namn som 

forskaren redan känner till (Larsson 2010, s. 82). Studien avgränsar sig till informanter som 

bara består av kvinnor, det innebär att vi får en mer homogen grupp för att kunna få ett mer 

representativt resultat. Studien har avgränsats till kvinnor som är födda under samma årtal. Det 

hade varit intressant att vidare se till ett bredare spektrum av ålder och även att undersöka 

blandade grupper eller grupper med bara män. Men med avseende på studiens omfattning 

behövde vi begränsa oss och då föll valet på kvinnor, för att de har ofta en betydande roll i det 

avseendet att de månar om och sköter relationer inom familjer. Gardner menar att kvinnor 

vidhåller kontakten och håller genom detta relationerna vid liv (Kvist 2009, s. 86). Eftersom 

medietekniken kan vara ett verktyg i sociala relationer då människor ringer, chattar, sms:ar, 

mailar och så vidare genom dessa har intresset legat i att bland annat ta reda på hur kvinnor 

förhåller sig till medietekniken. 
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 En viktig aspekt i urvalsprocessen var det faktum att vi inte berörde de närmaste i vår krets till 

intervjuerna och därför kunde de inte påverka vårt utfall. Föräldrarna som befann sig inom rätt 

åldersspann och även i vår närhet ansågs vara opassande att välja in i processen. Det var 

naturligt att välja bort dem och att utifrån den valda urvalsprocessen inte låta de medverka i 

studien, på grund av att vi skulle kunna förhålla oss på ett så objektivt sätt som möjligt. Studiens 

material grundar sig på svar från informanter vi inte känner för att vi i så stor utsträckning som 

möjligt inte skulle kunna utesluta viktiga frågor. Gilje och Grimen nämner att “vi möter aldrig 

världen förutsättningslöst” (Gilje & Grimen 2007, s. 179) men om vi hade känt informanterna 

hade förförståelsen av informanterna kunnat leda till antaganden. Viktiga frågor kan uteslutas 

på grund av att det anses att den kunskapen redan finns (Gilje & Grimen 2007, s. 179). Det vi 

visste var att informanterna var i en viss ålder och hade ett specifikt kön. 
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5.Metod 

 

Nedan följer en redogörelse för den valda metoden som studien har grundat sig på. 

 

Studien grundar sig på semistrukturerade intervjuer då intervjuer kan vara en given metod att 

använda sig av när avsikten är att ta reda på människors tankar (Lindstedt 2017, s. 113). Steinar 

Kvale menar att i kvalitativ forskning ligger fokuset på att ta emot nyanserade beskrivningar 

som återger alla olikheter och variationer hos de olika informanterna. Som forskare är uppgiften 

att söka svar på varför informanterna handlar och upplever som de gör (Kvale 2014, ss. 41, 47). 

Intervjun innehöll bland annat frågor som gjorde att studien erhöll omfattande redogörelser för 

specifika händelser och situationer som har varit till stor hjälp då syftet med studien var att ta 

reda på hur informanterna använder sig av medietekniken och vad de har för syn på den. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att teman definierats innan intervjun äger rum (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen 2004, s. 103), istället för att endast ställa en eller ett fåtal breda 

frågor, eller flertal och specificerade frågor som man gör i öppna och strukturerade intervjuer 

(Larsson 2010, s. 60). Betoningen vid de semistrukturerade intervjuerna ligger hos informanten 

som utvecklar sina synpunkter (Denscombe 2016, s. 266), vilket var ett av skälen till varför vi 

ansåg att den lämpade sig bra till denna studie. Vidare menar Kvale att den semistrukturerade 

intervjun liknar ett vardagssamtal men att den inte är lika öppen som ett vardagssamtal och inte 

lika sluten som enkäter (Kvale 2014, s. 45). 

  

Med hjälp av intervjuer kan följdfrågor ställas vilket kan ge mer material till förståelsen av 

informanterna, i jämförelse med om studien skulle ha grundat sig på frågeformulär då frågor 

redan är skrivna och följdfrågor inte förekommer. Eftersom svaren från informanterna i 

intervjun är det material som studien grundar sig på var det viktigt att intervjuerna bestod av 

rätt frågor som kunde erhålla svar som förklarade studiens frågeställningar. En fördel med att 

personligen intervjua informanterna i jämförelse med andra metoder som till exempel enkäter, 

är att informantens svar om upplevelser, känslor och åsikter har sitt ursprung från informanten 

själv. Det är en unik primärkälla vi får tillgång till, till skillnad från webbenkäter då vi inte kan 

säkerhetsställa att det är informanten själv som svarar på den. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en smartphone och inspelningarna transkriberades. Lindstedt (2017, s. 213) menar att 

fördelen med inspelning är att fokuset blir större på svaren som ges samt att hela samtalet sparas. 

All information som förbises finns därför kvar om behovet finns vid ett senare tillfälle. En annan 
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fördel med personliga intervjuer var att det blev lättare att transkribera då intervjun endast 

innefattade en informant åt gången.  

  

5.1.Forskningsetiska förhållningssätt 

Som uppsatsförfattare hade vi ett ansvar när det kom till att informera informanterna om 

studiens syfte, ändamål och innehåll. Informanterna skulle själva ha möjligheten att välja att ta 

ställning till sitt medverkande och de blev informerade om att de närsomhelst kunde välja att 

avbryta sin medverkan utan någon förklaring. Innan intervjuerna ägde rum frågade vi var och 

en av informanterna om deras godkännande till att delta i studien. Vi informerade informanterna 

om att deras riktiga namn skulle bytas ut mot ett fiktivt namn, men på grund av att analyser och 

tolkningar skulle kunna genomföras korrekt behöll vi informanternas riktiga kön och ålder. 

Materialet spelades in med hjälp av en inspelningsfunktion på en smartphone som sedan 

överfördes det till en extern hårddisk. Hårddisken hanterades varsamt och i enlighet med 

konfidentialitetskravet samt att den förvarades så att inga obehöriga hade möjligheten att 

komma åt intervjuerna (Lindstedt 2017, s. 52). 

 

5.2.Tillvägagångssätt  

Nedan följer en djupare redogörelse för hur vi gått tillväga under studiens metoddel. 

 

Intervjuerna pågick under en veckas period i tredje veckan under uppsatsskrivandet. 

Intervjuerna utfördes av oss båda på grund av att vi båda skulle bli insatta i informanters svar 

samt att det kunde ställas olika följdfrågor beroende vad som fann sig intressant, vilket ger mer 

målande beskrivningar än om det endast skulle varit en som intervjuade. Informanterna blev 

informerade via ett mail som skickades ut med information gällande intervjun. Se bilaga 1. Att 

inte använda ordet äldre i informationsmailet till informanterna eller använda det i 

intervjuguiden var något som vi valde att ta ställning till. Detta på grund av att benämningen 

äldre kan uppfattas med negativ klang för att det är ett ord som kan förknippas med att vara 

‘gammal’. Informanterna är bosatta i Uppland och intervjuerna genomfördes hemma hos någon 

av oss. Det bjöds på fika för att visa tacksamhet för att de valde att ställa upp samt att vi ville 

att de skulle känna sig välkomna och därmed mer bekväma i att svara på frågor.  

 

Innan första intervjun ägde rum genomfördes en provinspelning för att kunna säkerhetsställa 

att tekniken fungerade som den skulle. Intervjun inleddes med att informanterna informerades 

om att intervjun bestod av fyra avsnitt med frågor tillhörande respektive kategori. Se bilaga 2. 



 

13 

 

Det första avsnittet bestod av bakgrundsfrågor, det andra avsnittet handlade om informanternas 

syn på dagens medieteknik, det tredje om deras användande av dagens medieteknik och det 

sista handlade om hur informanterna ser på mediesamhället från då till nu. Intervjun delades in 

i respektive avsnitt på grund av att det skulle vara lättare att strukturera upp intervjun samt för 

att säkerhetsställa att intervjun kunde besvara uppsatsens frågeställningar. Första frågan efter 

bakgrundsfrågorna bestod av en allmän fråga då förhoppningen var att det skulle leda till att 

informanten skulle känna sig mer bekväm inför kommande frågor. Denscombe vidrör även att 

första frågan är särskilt viktig eftersom att det är då informanten kan komma att finna sig till 

rätta och slappna av (Denscombe 2016, s. 277). För att erhålla mer målande beskrivningar 

ställde vi öppna frågor, vilket gjorde att det var svårt för informanterna att endast svara ja eller 

nej. Under hela intervjun uppmärksammades intressanta aspekter som följdes upp med 

följdfrågor då fler intressanta synpunkter sades som blev högst relevant information för att 

kunna få svar på uppsatsens frågeställningar.  

 

För att informanterna skulle förstå de frågor som ställdes fanns det underlag för att förklara 

frågorna mer ingående. Avsikten var att försöka styra tillbaka informanten om svaren skulle 

sväva iväg från vad som ansågs vara relevant information. Om frågorna redan hade besvarats i 

någon tidigare fråga skulle frågan ändå ställas på grund av att nya åsikter skulle kunna komma 

fram samt att ordningen skulle underlätta transkriberingen. Innan varje avsnitt informerades de 

att nästa avsnitt skulle börja för att det skulle underlätta under transkriberingen då det blev 

lättare att strukturera. När informanterna gav svar upprepades dem för att säkerhetsställa att 

svaren hade uppfattats rätt. Innan inspelningen avslutades ställdes frågan om informanten ville 

tydliggöra eller lägga till något och sedan tackade vi informanterna för att de ställt upp på 

intervjun. Transkriberingen delades upp genom att vi erhöll tre intervjuer var för att underlätta 

processen. Dessa skrevs ut och sedan gick vi igenom materialet tillsammans och strök under 

intressanta svar som kunde bidra till att besvara frågeställningarna samt vilka teman som kunde 

utläsas från transkriberingen. Under processen beslöts det att använda understrykningspennor 

med olika färger. Därefter användes olika färger för respektive teman och citat. Exempelvis 

kunde ett tema vara att informanterna upplevde stress gällande medietekniken.  
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5.3.Metoddiskussion 

Nedan följer en redogörelse av hur vi resonerat kring valet av metod samt utförandet av denna. 

I studien har ovan nämnda aspekter tagits i beaktande för att höja studiens tillförlitlighet. 

 

På grund av att vi på förhand utformade en intervjumanual och följdfrågor höjer detta studiens 

tillförlitlighet. För att höja den ytterligare strukturerades intervjun upp efter avsnitt för att 

säkerhetsställa att respektive frågeställning skulle bli besvarad, eftersom varje avsnitt var 

uppdelade enligt studiens frågeställningar. Detta ledde fram till att informanterna svarade i 

samma ordningsföljd på samma frågor. Något som även höjer studiens tillförlitlighet är att vi 

båda var med på intervjuerna när de genomfördes, vilket gjorde att båda blev insatta i 

informanterna. Ytterligare något som höjer tillförlitligheten är att det användes en 

inspelningsfunktion vilket gjorde att om något missuppfattades kunde vi med hjälp av 

inspelningen gå tillbaka och lyssna på det igen. Eftersom varje informant är unik är det svårt 

att få exakt samma svar eftersom informanterna bland annat har olika erfarenheter, tankar och 

åsikter. 

 

Det var viktigt att vi som intervjuare var väl förberedda inför intervjuerna och därmed ledde det 

till att vi kände oss mer trygga under genomförandet av intervjuerna. Att förhålla sig objektivt 

vid intervjuerna var av stor vikt för oss, således att så neutralt som möjligt ställa frågor, men 

även att inte ställa frågor på ett ledande vis. Kvale (2014, s. 295) menar att ledande frågor samt 

olika formuleringar av frågorna kan komma att påverka svaren. Dock fanns ett medvetande om 

att beroende på vilka förutsättningar vi författare besitter har vi som Hans-Georg Gadamer 

kallar för för-förståelse eller fördomar. Gadamer menar att vi aldrig möter världen 

förutsättningslöst och när vi som människor närmar oss ett visst beteende som för oss förefaller 

svårt att begripa, är det obegripligt på grund av att det är svårt att greppa mot den bakgrund som 

vi själva använder oss av i förståelseprocessen (Gilje & Grimen 2007, s. 179). Intervjumaterialet 

kan färgas av vår för-förståelse och därför är det svårt att få exakt samma resultat om en annan 

person skulle föra intervjuerna på grund av att den personen kan förstå intervjusvaren på ett 

annat sätt.  
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Ytterligare hade det kunnat vara svårt att få samma svar även om personerna som intervjuades 

varit i exakt samma ålder, samma kön, ha lika många barn och arbetat på samma arbete, 

eftersom människan är komplex och det är svårt att hitta personer som har exakt samma 

förutsättningar, tankar och åsikter om ett visst fenomen. Att informanterna inte fanns i vår 

närhet var en fördel på grund av att det inte fanns någon för-förståelse om hur de skulle bete 

sig, tänka samt vad de skulle ha för åsikter om något innan intervjuerna ägde rum. Uppsatsens 

giltighet ligger i att vi använt oss av en metod som lett till att vi på ett så utförligt sätt som 

möjligt har kunnat ge svar på studiens frågeställningar (Lindstedt 2017, s.116). Det kan vara 

problematiskt att generalisera intervjuresultatet på grund av att det fanns för få intervjupersoner. 

Men i denna studies fall var målet att undersöka varje enskild informants tankar, eftersom varje 

informant är unik. Syftet med studien var inte att dra slutsatser om en hel population utan att 

tolka vår empiri och genom detta förstå hur informanterna tänker och känner kring dagens 

medieteknik, dagens mediesamhälle samt vad de såg för skillnader på dagens medieteknik i 

jämförelse med då de växte upp.  
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6. Resultat 
 

 

I det här kapitlet redogörs resultaten av den data som erhållits från samtliga semistrukturerade 

intervjuer med de sex informanterna. Vi har medvetet valt att presentera våra resultat empirinära 

på grund av att vi vill på ett så nära sätt som möjligt återge informanternas tankar och 

upplevelser. Rubrikerna presenteras enligt studiens frågeställningar på grund av att på ett tydligt 

sätt redogöra för resultaten av studiens frågeställningar. Synen på dagens medieteknik är 

studiens första frågeställning vilket innefattar hur informanterna ser på dagens nya medieteknik. 

Användandet av medier är studiens andra frågeställning som innefattar hur informanterna 

använder sig av dagens medieteknik. Från då till nu är studiens sista frågeställning och den 

rubriken innefattar hur informanterna ser på dagens medieteknik i jämförelse hur det såg ut när 

dem växte upp. 

 

6.1.Elisabeth 

Elisabeth är 60 år gammal och född 1957, Elisabeth arbetar som behandlingsassistent och har 

tre barn.  

 

Synen på dagens medieteknik  

Det finns både fördelar och nackdelar med dagens mediesamhälle menar Elisabeth, det kan 

skapa en stor stress hos människor och hon anser att barnen idag börjar använda mobiler för 

tidigt. Istället för att vara ute och leka sitter de hemma och spelar spel och stirrar på sina 

telefoner och datorer. Hon menar dock att de lär sig mycket via surfplattor i skolan. Fördelarna 

är större än nackdelarna med tanke på att man exempelvis inte behöver stå i kö på banken och 

att man kan betala räkningarna på datorn. Elisabeth tycker att det har förenklat livet och att det 

finns mycket andra fördelar. Vad gäller medieteknik och säkerhet menar Elisabeth att det kan 

hända mycket, hon menar att man kan i värsta fall bli av med sin identitet, bli kapad och det 

kan hända mycket om man hanterar medierna fel. Hon är rädd att hennes godtrogna sida ska 

förstöra för henne då hon inte förstår sig på allting. Hon tycker även att det är viktigt att ständigt 

kunna vara nåbar i fall att någon nära skulle behöva nå henne men det finns en stress att ständigt 

vara tillgänglig. 

 

”Det kan ju förorsaka en viss stress också samtidigt som fördelarna överväger för jag vet då att jag inte 

missar någonting.” 



 

17 

 

Hon menar att medietekniken kan förändra våra sociala relationer i den mån att man umgås 

med varandra på ett annat sätt idag. Hon menar att förut när man fikade eller såg på tv, umgicks 

man med varandra men om man tittar på människor idag då sitter alla med telefonerna halva 

tiden de är tillsammans. Elisabeth menar att det har blivit mer accepterat att bete sig på detta 

sätt och att det är en stor skillnad mot då hon växte upp. 

 

Jag såg en reklamfilm på tv där de beskrev hur en fest såg ut förr, där människorna dansade och hade 

roligt mot en fest nu och där satt man runt ett bord och stirrade i sin telefon och var helt tyst. Och risken 

finns ju att det går åt det hållet. Sättet att umgås på utarmas liksom, det blir inte den här intimiteten som 

man hade tidigare. Man tror att man umgås men man är bara i samma rum. 

   

Användandet av medier    

Elisabeth äger en smartphone, surfplatta och en dator. Smartphonen fick hon ärva av sin dotter 

och datorn köpte hon i samband med ett erbjudande från hennes dåvarande arbetsplats i början 

av 1990-talet. Surfplattan införskaffade hon 2013 och det var i samband med att hennes dotter 

skulle skaffa en. Elisabeth uppskattar att hon använder dessa medietekniker (datorer, surfplattor 

och smartphones) omkring två till tre timmar per dag.  

 

”Kanske att jag kollar på ett tv-program på paddan och innan det kanske jag har hållit på med min 

smartphone under dagen i två timmar.” 

 

Elisabeth använder sin smartphone till Instagram och Facebook men även att googla på. 

Surfplattan använder hon till att ta igen program som hon har missat samt datorn till att betala 

räkningar på. Elisabeth använder medietekniken för att det är lättillgängligt och hon nämner 

även att hon är beroende av sin telefon. Dessa medietekniker tycker hon tillför mycket i livet 

då hon håller kontakten med bekanta och gamla vänner via Facebook och Instagram.  

 

”Jag har ju fått ett större umgänge även fast vi inte träffas i verkliga livet, så skriver vi ju ofta till varandra 

och det är väldigt positivt tycker jag.” 

 

De viktigaste skälen till hennes användande är att hålla kontakten och en nyfikenhet om att veta 

vad andra gör eller är med om. Hon tycker även att om att man kan prata med varandra genom 

de här medierna, det är ett bekvämt sätt att umgås på utan att man behöver ses. Elisabeth skulle 

uppleva ett stort tomrum utan dessa medier och den kontakten som man har med människor, 

den kontakten har hon inte med många av dem så att de skulle kännas bekvämt att ringa. Hon 
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menar att det är skönt att kunna skriva lite lättsamt, skicka bilder med mera via Facebook och 

Instagram.  

 

En dag glömde jag min mobil hemma när jag skulle till jobbet, innan jag fick tjänstemobil och då var det 

jättejobbigt, jag kände att jag missade något hela tiden, jag ville bara springa och kolla vad som hände 

men det kunde jag inte. Och jag kände att jag fick ont i magen för jag var så rädd att någon skulle ringa 

och söka mig. 

  

Från då till nu 

Elisabeth fick kontakt med en dator för första gången via sitt tidigare arbete och det var i början 

av 1990-talet. Innan hon skaffade sig en privat dator hade hon en på sitt arbete där hon fick lära 

sig att maila. I mitten av 1990-talet köpte hon sin första privata dator och syftet med den var att 

lära sig att skriva i Word och att skriva CV. 

 

”Jag var väldigt okunnig i början och hade ingen som kunde lära mig heller. Fick lära mig själv så det 

var lite krångligt. Min man var även intresserad av spel och började spela på datorn.”    

 

Att växa upp utan dessa medietekniker tycker hon var fantastiskt, hon menar att det var en 

annan frihet.  Men när hon var liten kunde hon leka med sina vänner enda till någon vuxen kom 

och hämtade dem. Hon menar att man fick vara i fred och leka för att de vuxna inte kunde ringa 

och störa. Hon menar även att det är synd om barnen idag då de sitter med paddor och telefoner 

istället för att vara ute och leka. 

 

Finns ju inga barn man törs släppa ut i skogen idag, utan de är ju påpassade med telefoner som ringer hela 

tiden, och de här med att kunna leka tillsammans utan att någon måste svara i telefonen hela tiden. Vi 

kunde leka kurragömma eller kull en hel dag utan att bli avbrutna.  

 

För länge sedan när Elisabeth var liten umgicks man mer tillsammans säger hon, man gjorde 

mer i familjen som att spela spel, fiaspel, bingospel och monopolspel. Elisabeth menar att på 

kvällarna umgicks man och hade det mysigt tillsammans. Det kan man göra idag med, men hon 

upplever att idag så störs alla aktiviteter av telefonerna. 
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6.2.Magdalena 

Magdalena är 58 år och född 1959, arbetar som förskolechef och har två barn. 

 

Synen på dagens medieteknik 

Magdalena anser att i dagens mediesamhälle är världen mer tillgänglig på ett annat sätt nu än 

den var förut. 

 

Det finns ju liksom möjligheter som är helt fantastiska men, på något sätt tänker jag att det blir viktigt, 

och också viktigt för de som växer upp att man tänker att de som växer upp ska ha makten över tekniken, 

istället för tvärtom.  

 

Magdalena menar att det är läskigt att uppge privata uppgifter om sig själv när hon ska handla 

saker på internet, därför använder hon ett kreditkort som det finns begränsat med pengar på när 

hon handlar ifall något skulle hända. Hon menar att medietekniken kan förändra våra sociala 

relationer i viss mån men att man kan använda det arbetsmässigt är bra, Skype exempelvis.  

 

Men om man tänker att det skulle ersätta det fysiska mötet det tror inte jag är bra. Det tror inte jag att vi 

mår bra av som människor, utan vi behöver varandra. Och jag tror inte det här att bara träffas via sociala 

medier, jag tror det blir väldigt konstigt. 

 

Magdalena ser inget samband mellan stress och tillgänglighet då hon själv tycker att hon kan 

hantera det bra. 

 

Användandet av medier 

Magdalena äger en smartphone och dator. Hon har haft en smartphone så länge hon kan minnas, 

sen den kom i princip. Hon fick köpa sin privata dator ifrån sitt arbete som hade ett erbjudande 

under 1990-talet när hennes barn var små. Magdalena uppskattar att hon använder sin 

smartphone omkring två timmar per dag och hon använder Facebook och Instagram, men 

upplever att hon är lite skeptisk till dessa medier. 

 

Jag vill egentligen inte känna att jag är ute någonstans i cyberrymden, eller att folk kan ha full koll på 

mig. Jag gillar inte riktigt det. Jag känner mig inte heller bekväm med att man kan titta på Eniro och se 

ungefär vilka tillgångar man har, eller när jag är född eller när jag fyller år, jag tycker inte det är kul. Jag 

uppskattar inte det riktigt. 
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Magdalena tittar någon gång då och då på Facebook, Instagram, Snapchat och använder Google 

för att ta reda på saker. Hon medger att hon inte riktigt har full koll på hur allt fungerar, dels 

beror det på att hon inte satt sig in i det tillräckligt och att intresset inte finns. När hon använder 

dem, vill hon kunna se vad sina nära och kära hittar på. Magdalena berättar att hon ibland får 

en känsla av att människor lever hela sina liv genom de här sociala medierna, hon kan se det 

hos sina bekanta också. 

 

”Människor kan bli stressade av den här perfekta fasaden och de här fantastiska middagarna och så, gud 

nu är vi ute och reser igen, eller nu är vi i fjällen och nu är vi i Grekland och nu gör vi ditten och datten. 

Å jag känner att, aa, det kan ju knappast vara livet i alla fall.  

 

Magdalena använder smartphone mest till att ringa, sms: a och maila andra och betalar sina 

räkningar via datorn. Magdalena ägde en surfplatta förut men kände att den var överflödig, hon 

ansåg att det räckte gott och väl med telefonen och datorn. Magdalena upplever att hon inte 

skulle missat något utan sociala medier.  

 

Däremot så menar jag till exempel en av mina systersöner var i Rom nu, det var ju lite kul att se bilder 

från när han var där, och de är klart det skulle jag ju inte veta i sånt fall, det är ju inte nödvändigt för mig 

att veta det men det är ju ändå lite trevligt och se vad han gör.  

  

Från då till nu 

Syftet med datorn var främst att använda den i jobbet, kommunicera via mejl och att använda 

lagringstjänster och det var ett smidigt sätt att kunna spara egna mappar på datorn. När hon 

köpte en privat dator var det för att det var spännande och lite för att alla andra köpte också. 

Lika gäller köpet av första telefonen, hon menar att det var skönt att kunna vara nåbar och kunna 

nå andra, utan att behöva ha stationära telefonen eller när de inte var hemma. Att växa upp utan 

dessa medier gick alldeles utmärkt säger Magdalena och då var höjdpunkterna att ha TV, hon 

längtade till julen då Kalle Anka dök upp på rutan, för det fanns inte tecknat annars.  

 

”Man kan säga att vi umgicks på ett annat sätt eftersom vi inte hade de där, vi var ute fantastiskt mycket, 

väldigt mycket lek utomhus och tillsammans med familjen du vet, i skogen.”  

 

Magdalena nämner att det är enklare idag då man kan leta upp saker och allt är mer tillgängligt. 

Hon menar att dessa appar underlättar då man kan hålla koll på omvärlden.  
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Men idag kan jag inte begripa hur vi klarade oss utan datorer och telefoner. Bara det här också, världen 

är mycket närmare oss än vad den var då, om du tänker dig tillgång till hela världen och när man ska ut 

och resa och så här, allting är mycket enklare.  

 

Samtidigt menar Magdalena att sociala medier kan stressa en, det kan stressa människan. Hon 

anser att man kan jämföra sig med hur alla andra har det eller lever. Nackdelar med att växa 

upp utan medietekniken var att allt var krångligare och tog längre tid, exempel var man tvungen 

att gå till banken för att hämta ut pengar säger Magdalena. Hon menar att när hon var liten var 

man tvungen att gå till banken och skriva i blanketter och stå i kö och det behöver man inte 

heller göra idag. 

 

”När man tänker efter så var det ett helt annat liv man levde då, man kanske planerade sin vardag på ett 

helt annat sätt och med det sagt är det inte säkert att de var sämre då.”  

 

Magdalena anser att arbete och privatliv flyter allt mer ihop i dagens samhälle och man kan i 

princip arbeta vart och när som helst. 

 

6.3.Eva 

Eva är 60 år och född 1957. Hon har ett barn och arbetar som sterilchef. 

 

Synen på dagens medieteknik 

Eva ser både positivt och negativt på dagens mediesamhälle. Hon tycker att det är för enkelt att 

mobba någon över nätet och att man lättare kommer undan med att bete sig illa. Det positiva är 

att saker inte kan gömmas på samma sätt utan det kommer fram i ljuset. 

 

”Så det är väldiga kontraster med det där tycker jag. Väldigt mycket så. Nätmobbning är ju någonting 

som ökar väldigt och det är ju en baksida som jag inte tycker är så trevlig.”  

 

Hon menar att nu kollar alla ner i sina mobiler på lunchen, i jämförelse med förut då man pratade 

med varandra. 

 

”Nu sitter det sju stycken dödstysta och tittar på sina mobiler, när de äter. Och den sociala biten tror jag 

är ganska viktigt att man behåller, faktiskt.”  
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Eva skulle aldrig lämna ut privata uppgifter om sig själv. Eva säger att hon inte ser något 

samband mellan stress och tillgänglighet, då hon har svårt att bli stressad över saker och ting. 

Eva tycker att medietekniken förändrar våra relationer i den mån att vi inte pratar med varandra 

i lika stor grad som förut och hon tror att det kommer försvinna mer och mer. Exempelvis att 

man åkte hem till människor. Hon menar att förut åkte man hem till andra en kväll, fikade, 

pratade och umgicks.  

 

Jag ser det framförallt på våra ungdomar nurå, eller ungdomar de är ju vuxna allihop men, de sitter ju i 

sina olika lägenheter i stan och så pratar de med varandra genom datorn, när vi var i samma ålder då åkte 

vi hem till varandra. Så den sociala biten tycker jag har blivit klar försämrad på så sätt, att man inte ser 

varandra som personer mera utan som en röst genom datorn.”  

 

Under Evas tid när hon växte gjorde man saker tillsammans, man var ute hela kompiskretsen 

och hon menar att så är det inte idag. Hon menar att barn och ungdomar idag som inte spelar 

fotboll, hockey eller något sitter mycket hemma vid dator och pratar via den. Hon anser att de 

aldrig får den sociala träningen man behöver. 

  

Användandet av medier 

Eva äger en surfplatta, smartphone och en dator. Hon tycker inte att det är viktigt att ha den 

senaste mobilen men när hennes gamla gick sönder skaffade hon en smartphone. Hon fick ett 

erbjudande från sitt arbete att köpa en privat dator omkring 1995. Surfplattan var en present 

som hon fick från sonen för omkring fyra år sedan. Eva lägger minst en och en halv timme om 

dagen på medietekniken och använder den till allt möjligt som att lägga ut annonser, läsa 

böcker, tidningar och att söka information. En vanlig dag använder hon telefonen till att maila 

och skriva sms samt att hon läser mycket på surfplattan. Hon säger att det är en bekvämlighet 

att lätt kunna plocka upp telefonen ur fickan. 

 

”Det vet jag inte riktigt om de tillför så mycket till mitt liv, alltså det förenklar ju livet dårå, så kan man 

väl uttrycka det. Men i övrigt vet jag inte om jag tycker att det tillför särskilt mycket.”  

 

Eva hade hittat andra möjligheter att hålla kontakten via om dagens möjligheter inte hade 

funnits då skulle hon åkt hem till personen eller ringa via den fasta telefonen. Eva använder 

datorn mest till att svara på mail, eller Googla och höra av sig till företag eller affärer. Den 

sociala kanalen som Eva använder mest är YouTube. Hon vägrar att använda Facebook, då hon 
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till och med är med i en grupp med en av sina vänner. Denna grupp kallas ’Vi som vågar vägra 

använda Facebook’. Hon menar att Facebook inte lockar henne alls. Men Youtube tycker hon 

är roligt. 

 

Jag ser ju att de flesta har på jobbet och sitter med dem ofta å grejar med det där. Så nej jag har faktiskt 

ingen längtan dit, nej, jag är faktiskt inte sådär jätteintresserad av vad folk äter till middag och sådär. Det 

jag vill veta får jag reda på ändå.   

 

Hon saknar inte att använda sociala medier för att hon tycker det är skönt att inte bli matad med 

information och inte veta allting. Hon menar att det kan vara skönt att vara lite mer tillbaka i 

vissa lägen. 

  

Från då till nu 

Eva fick kontakt med en dator första gången genom hennes arbete och det var omkring 1990-

talet. Runt 1995 skaffade hon en privat dator och det var för att alla andra köpte. Eva köpte sin 

telefon för att det var inne och alla andra köpte en. Eva menar att växa upp utan dessa 

medietekniker var inget speciellt då man inte visste något annat.  

 

Jag bodde på landet när jag var liten och där kom ju bussen två gånger per dag, de var ungefär det som 

hände. Men sen var det ju, nu var mina föräldrar väldigt tidiga men de köpte våran första tv redan 1957, 

satt det va ju folksamling hos oss då, det fanns en kanal och det var i svartvitt. På radion var det tre 

kanaler, p1, p2 och p3. Tecknat såg man en gång om året och det var på julafton. På julafton var det ju 

årets höjdpunkt, som barn.  

 

Hon menar att skillnaderna är att nu är man alltid nåbar och det var man inte förut. 

 

 ”Det är inte alltid man vill vara nåbar, men jag har kan ändå inte åka hemifrån utan ta med mig telefonen, 

den måste vara med.”  

 

Eva menar att hon vill kunna vara nåbar om det händer någon nära något, hon säger även att 

hon inte tycker att fördelarna var större utan medieteknikerna när hon växte upp.  

 

Jag tillhör inte dem där som tycker att det var bättre förr. Nej det gör jag inte, snarare tvärtom. Jag tror 

att det är bra att det är så pass öppet som det är nu, massmedialt över huvud taget. För att det är svårare 

att dölja sånt som inte ska döljas, och det tycker jag är jättebra. När vi var små så förekom det mycket 
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saker som inte kom fram, idag finns det betydligt större chans att sådana saker kommer fram till ljuset, 

vilket jag tycker är jättejättebra.  

 

 

6.4.Gudrun  

Gudrun är 63 år gammal och är född 1955. Hon arbetar som hemterapeut inom socialtjänsten 

och hon har fyra barn. 

 

Synen på dagens medieteknik 

 

”Ja vi lever ju verkligen i datorer och framförallt smartphone. Alla har ju. Det är bra att bli uppdaterad 

fast ibland kan jag tycka att det blir för mycket.”  

 

Gudruns syn på dagens medieteknik är både positiv och negativ, men kan tycka att det blir för 

mycket ibland på grund av att man alltid ska finnas till hands och alltid vara tillgänglig. Hon 

menar att det är så här världen ser ut nu och att man måste hänga med, men hon upplever ändå 

att det är på väg tillbaka. 

 

”Vi börjar inse att vi måste börja umgås på ett annat sätt mer igen med varandra än vad vi gör idag.” 

 

Samtidigt tycker Gudrun att det finns fördelar med hur dagens mediesamhälle ser ut. Hon menar 

att medietekniken som finns idag gör att man kan sköta sitt arbete på ett smidigare sätt, 

exempelvis via sin telefon. Dock menar hon att det även kan vara negativt då man börjar sin 

arbetsdag innan man egentligen ska, således att man är tillgänglig hela tiden. Gudrun menar att 

det finns för lite tid för vila och återhämtning i den här medievärlden vi lever i dag.  

 

Ett exempel idag när en ett-åring åker bil med föräldrarna får den en mobil eller platta och kolla på. Då 

tänker jag på när mina barn var små vad gjorde man då? Ja man räknade ju bilar eller nånting sånt haha. 

Nej men jag får nästan lite ont i magen när jag tänker på det egentligen. Hur det är idag, jag tänker på när 

man sitter och pratar om det nu känner jag att man blir väldigt kluven av det. 

 

Gudrun tycker att det är bra med medietekniken när hennes nära och kära är bortresta och att 

det är lättare att kunna hålla kontakten då. Men även om det händer någonting eller om hon vill 
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få tag på någon snabbt så är det positivt. Hon menar att hon har mer kontakt med sina barn idag 

med hjälp av medietekniken. 

 

Man kan ju vara social på olika sätt. För vissa är det att vara mer social att kunna ha kontakt via sms, 

vilket det finns både för- och nackdelar med naturligtvis. Nackdelar är det här med det fysiska mötet att 

man missar en hel del. Men samtidigt så finns det ju många som får nya relationer och får nya kompisar 

även fast de inte träffar dem fysiskt. 

  

Användandet av medier   

Gudrun äger en smartphone, dator och en surfplatta. Hennes smartphone fick hon i julklapp av 

sina barn för sju år sedan, datorn skaffade hon med input från hennes man i början på 1990-

talet. År 2010 införskaffade Gudrun en surfplatta på grund av hon hade ett eget företag då och 

ansåg att det var smidigare att ta med sig en surfplatta än en dator. En vanlig dag uppskattar 

Gudrun att hon använder sig av sin smartphone, dator och surfplatta fyra till sex timmar per 

dag. 

 

 ”Jag tror att man tillbringar mer tid än vad man egentligen tror. För hur många gånger per dag kollar 

man inte på sin telefon egentligen?”  

 

Gudrun använder medietekniken till att googla på olika saker, alltifrån recept till att kolla på 

resor, använda Facebook, Instagram, läsa nyheter, spela spel, titta på film, lyssna på musik, 

betala räkningar med, ställa väckarklockan och att ringa med. Vi får påminna henne om att hon 

kanske även brukar ringa med telefonen, då svarar hon: 

 

Men gud ringer gör jag ju också det glömmer man ju nästan bort! Det är ju lite roligt det där för nu var 

du tvungen att påminna mig om det, jag menar det är ju en telefon det är ju en sån man ska ringa med. 

Eller så är det att man tar det för givet att ja men det är ju en telefon såklart man ringer med den. 

 

Gudrun har både en privat smartphone och en på arbetet vilket gör att hon ibland kan sitta med 

båda telefonerna uppe när hon är på väg till eller från arbetet. På jobbtelefonen kollar hon mail 

och sms medan hon spelar spel på den privata smartphonen. Hon använder sin dator väldigt 

sällan på grund av att hon anser att allt man gör på datorn kan man göra via surfplattan eller 

smartphonen. När hon väl använder datorn är det för att betala räkningarna eller för att skriva 

ut något eftersom skrivaren endast är kopplad till datorn.  
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”Ja men det känns som man har mera koll när man har en stor skärm man sitter framför. Det är det som 

gör att jag betalar vi datorn istället.” 

Gudrun tycker att dessa medietekniker tillför att allt går mycket snabbare och gör därför allting 

lättare i hennes liv. Gudrun använder Facebook, Instagram och de viktigaste skälen till 

användandet av dessa medier är att bli uppdaterad av andra personer på grund av nyfikenhet 

och att få kontakt med personer som hon inte haft kontakt med på ett tag. Men också menar hon 

att det är för att det är något man bara ska vara med på. Gudrun är kluven i frågan om huruvida 

man man missar något utan sociala medier.  

 

Man kan ju känna att om man inte är inne på Facebook en dag kan man känna det här liksom att kommer 

jag att missa något samtidigt som jag känner att vad är det jag missar egentligen? Missar jag något? Det 

är väl egentligen inga viktiga saker jag missar.  

 

Från då till nu 

Gudrun kom i kontakt med en dator för första gången i början av 1990-talet. Då var det 

hennes man som köpte den, hon har själv aldrig varit intresserad av medieteknik, däremot är 

hennes man en riktig prylnörd.  

Syftet var väl att det var något nytt, det var en häftig grej, som man skulle ha. Det var väl det att det var 

populärt då och man bara…ne men syftet var väl att man bara skulle ha en dator eftersom det var det 

senaste. Det är ju naturligtvis en påverkan att man ska ha något nytt och man hör ju på alla medier tv och 

radio att det är en sensation när nya saker kommer. Och då vill man väl hänga med i det också.  

Gudrun tycker att det var ett lugnare liv när hon växte upp i jämförelse med dagens digitala 

samhälle. Hon menar att man inte fick lika mycket information som vi får idag, att man inte 

blev uppdaterad hela tiden på samma sätt. Denna ständiga uppdatering menar Gudrun leder till 

ett oroligt liv.  

 

Man fick reda på saker men inte på en gång. Då fick man köpa en tidning och kolla på nyheterna och sen 

lyssnade man ju otroligt mycket på radio också. Ja men nu låter jag som en gammal tant men jag tror att 

det var lite lugnare förr.   

 

Hon säger även att man umgicks mer och på ett annat sätt. Hon var ute och lekte med kompisar 

och det kunde dyka upp folk som kunde stå utanför dörren titt som tätt för att hälsa på. 
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6.5.Susanne 

Susanne är 59 år gammal och är född 1959. Hon arbetar som läkarsekreterare och har inga barn. 

 

Synen på dagens medieteknik 

Susanne tycker att medietekniken är ett bra hjälpmedel och att saker och ting är lättillgängliga. 

 

”Jag boka tid med en doktor för annars får jag inte förnya mina recept. Då behöver jag inte sitta och 

ringa utan då behöver jag bara skicka en fråga via nätet.”  

 

Men hon anser även att medietekniken är tidstjuvar.  

 

”Det är ju en tidstjuv när man sitter där med telefon och inte kan låta bli att klicka, när man vet att man 

borde gå till tvättstugan, men man blir lite latare, eller jag vet inte.”  

 

Susanne tycker att det är viktigt att vara nåbar ifall det händer någonting. Undantag är dock när 

hon kollar på bio då telefonen endast ligger i väskan under hela bion. Då känner hon sig inte 

stressad av att någon skulle ringa medan bion pågår. Susanne tror att man blir mer isolerad idag 

på grund av att man inte behöver gå ut för att träffa folk utan att man kan umgås med folk via 

nätet. Men hon menar att det beror på vad man gör det till. Hennes egna sociala relationer anser 

hon har blivit starkare för att man har mer kontakt med varandra fast man inte träffas så ofta.  

 

Man kanske bara skickar några meddelanden till någon kompis eller till syrran på någon fredagskväll 

någon fråga som hur är läget och sådär. Och imorgon ska jag iväg och göra dedär och dedär. Förut så 

skulle man kanske inte ha ringt och sagt det direkt. Det blir lättare att skicka iväg ett meddelande sådär.  

 

Användandet av medier   

Susanne äger idag en smartphone, dator och en surfplatta. Susanne fick både sin smartphone 

och dator via arbetet, år 2007 respektive 1997. Surfplattan köpte hon 2015. Om man bortser 

från arbetet då hon sitter hela dagarna med dator, uppskattar Susanne att hon använder sin 

medieteknik vid privat bruk två till fyra timmar.  

 

”Man använder ju tekniken till allt, man lyssnar på musik, går jag ut och går i två timmar då har ju jag 

telefonen med mig.” 
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Vidare säger Susanne att hon använder medietekniken till att leta efter recept, googla på hur 

man får bort febern när man är sjuk, läsa tidningar, använder sociala medier, läser mail, söker 

jobb, tittar på tv.nu, följa vad bekanta gör och spelar Wordfeud. Hon anser att smartphonen har 

ersatt datorn och kameran då hon endast använder datorn när hon ska spara ner bilder och 

kameran använder hon knappt på grund av att hon nu har en bra kamera via smartphonen. 

Surfplattan är endast något som är där mittemellan datorn och smartphonen, när hon inte orkar 

kolla på smartphonens lilla skärm. Susanne tycker att medietekniken gör att man har smidigare 

kontakt med sina kompisar och att det är lättare och går snabbare att få tag på information. Men 

hon säger samtidigt att det kan ta mycket tid. 

 

”Fast det tar också mycket tid, som man skulle göra annat på egentligen. För det skapar som ett beroende 

av att hålla på med telefonerna.”  

 

När Susanne fick frågan vad hon använder sin smartphone mest till svarade hon:  

 

”Ja det är ju inte att prata i telefon i alla fall.”  

 

Däremot är sociala medier samt att ta bilder något som hon använder smartphonen mest till. De 

sociala medier hon använder sig av är Facebook Instagram och Google+. De viktigaste skälen 

till användningen av sociala medier är att hålla kontakten med vänner genom chatten och genom 

att vara aktiv med att lägga ut bilder. 

 

”Man måste ju vara lite aktiv också, det är tråkigt att bara sitta och titta på vad alla andra gör. Man vill 

vara lite aktiv. Och vara lite sådär positiv. Inte lägga ut så mycket negativa grejer.”   

 

Utan sociala medier skulle Susanne känna sig som att hon var ute i rymden och helt bortkopplad 

samtidigt som hon säger att hon vet att det är ett beroende och inbillar sig egentligen bara att 

hon skulle missa något.  

 

”Egentligen kanske jag missar något i verkliga livet istället för att man sitter och håller näsan i telefonen 

hela tiden.”  
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Från då till nu 

Susanne kom i kontakt med en dator första gången via arbetet under början av 1990-talet och 

fick även en privat dator via arbetet. Syftet med datorn då var att man skulle lära sig Office-

paketet för att kunna använda sig av det på arbetet sen. Susanne tycker att skillnaden på hur 

livet var utan medietekniken och på hur det är idag är att man bland annat hade brevkompisar 

förut.  

 

”Jag har de breven kvar och då var det från en lekkompis som bodde i Uppsala, jag bodde i Märsta då. 

Hon hade skickat ett brev till mig och frågade om vi skulle leka nästa vecka typ.” 

 

Förutom breven menar Susanne att man ringde varandra mer och var ute och lekte mer och 

träffades ute på ett annat sätt.  

 

Jag har jättesvårt att komma ihåg det där om hur man kunde bestämma träff och sådana saker. Men det 

funka ju förr i tiden innan mail och allt det där kom. Och det var ju så när man ringde var det ju som en 

telefonkedja: ringer du den så ringer jag den.  

 

Susanne menar att nu mailar eller chattar man via sociala medier. Hon säger även att hon har 

träffat en kompis via Google+, då höll hon endast kontakten via denna plattform och att de 

sedan har träffats och gått på konsert tillsammans i verkliga livet. 

  

Susanne ser livet innan medietekniken som ett friare liv i jämförelse med idag.  

 

”Nu är man ju så beroende utav den där telefonen. Man blir ju knäckt om man går hemifrån om man 

kommer på att man har glömt telefonen hemma, det kan ju förstöra en hel kväll.” 

 

Däremot menar Susanne att det inte fanns något att göra om man missade tåget på den tiden, 

idag menar hon att man kan göra så mycket på telefonen för att underhålla sig medan man 

väntar på tåget exempelvis. Susanne menar att hon blir mycket oroligare nu än vad hon var 

innan. Om hon ser att en nära vän inte har varit aktiv på ett socialt medium på ett tag undrar 

hon genast om det har hänt något, medan att man förr i tiden inte visste och blev därför inte 

orolig på samma sätt.  

 

”Förr fanns det ju ingenting att vara orolig för. Och det gör det ju inte nu heller egentligen.”  
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En annan nackdel med dagens medieteknik menar Susanne är all information som vi ständigt 

matas med.  

 

Det var ju bättre förut att man fick mer välja själv vilken reklam och information man ville se. Nu bara 

pressar dem på en massa reklam och information och grejer som man inte ens har frågat om.  

  

6.6.Annelie  

Annelie är 60 år gammal och är född 1958. Hon har två barn och arbetar med administration 

inom läkarmedelindustrin. 

 

Synen på dagens medieteknik 

Synen som Annelie har på dagens medieteknik är att hon tycker att det har gått för långt, då de 

stora företagen hela tiden triggar med att man ska ha nya prylar. Hon tycker även att man inte 

ska ägna för mycket tid framför medierna.  

 

Till exempel som man ibland ser i en park så sitter föräldrar och sitter och håller på med mobilen och har 

liksom noll koll på vad ungarna gör, men herregud barnen är bara små en gång lek med dem! Då har vi 

liksom gått lite fel. Men jag menar så länge vi kan ha det som ett hjälpmedel eller underhållning med men 

till en viss gräns.  

 

Annelie tycker att en annan nackdel är att mobbningen har blivit mycket vanligare och hon 

menar att man kan gömma sig på nätet med annan identitet. Hon gillar inte att folk målar upp 

en fantastisk bild av sina liv och gör att alla andra känner pressen att vara lika framgångsrika 

och hon menar att egentligen kanske ingen talar sanning. Men Annelie säger att det kommer 

fler som börjar prata om sina problem via nätet vilket är positivt då andra kan stötta eller känna 

igen sig i. Annelie menar att det är viktigt att vara tillgänglig för att slippa att någon blir orolig 

om någon vill nå en. Hon menar om att hennes dotter skulle ringa och Annelie inte skulle svara, 

skulle dottern bli orolig om hon inte svara. Annelie tycker varken att det är positivt eller negativt 

på tanken om att vara tillgänglig jämt på grund av att hon känner att hon kan styra över det 

själv, hon kan koppla bort det.  

 

”Jag svarar om folk ringer men inte så att jag måste kolla hela tiden och sms skickar man ju inte då utan 

man ringer istället.”  
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Annelie menar att medietekniken förändrar våra sociala relationer på både gott och ont. Positivt 

för att det blir större kontaktytor och på ett sätt blir man öppnare, men negativt för att då kan 

man dels kanske inte kan vara sig själv och man kanske vill vara i bättre dager, man kanske inte 

tar upp alla sina svåraste problem eller så. Annelie menar att man inte träffar folk lika mycket 

i verkligheten.  

 

Det kan vara en risk men sen är det ju säkert många som har båda. Men att jag menar att man behöver 

dehär mötena och man lär känna varandra på ett djupare sätt liksom. Jag tror just det här med det spontana 

mötet att man träffas och sätter sig ner och ser varandra i ögonen och känner av med kroppsspråk och så 

det är ju jätteviktigt tycker jag och det får ju inte försvinna. 

 

Användandet av medier   

Annelie äger en smartphone, en dator och en surfplatta. Smartphonen är en jobbtelefon som 

hon fick av sin arbetsgivare 2018. Datorn köpte hon via arbetet då de utrangerade datorer och 

fick ett bra erbjudande. Surfplattan fick hennes man av barnen i julklapp förra året på hennes 

begäran. Eftersom Annelie arbetar med datorn hela dagarna försöker hon hålla sig ifrån allt med 

skärmar så mycket som möjligt. Förutom arbetstiden som brukar vara åtta timmar med dator så 

uppskattar Annelie att hon använder medieteknik en halvtimme om dagen. När Annelie väl 

använder medietekniken betalar hon räkningar via datorn, söker efter information hon vill ha 

reda på, använder Instagram för att hon är nyfiken på vad bekanta gör, boka teatrar, musikaler 

och så vidare. Hon använder dem för att det är smidigt, förenklar i livet och det finns mycket 

information om man vill ta reda på något. 

 

Man vet ju det att det finns där ute och undrar man över någonting så är det ju bara att googla. Om jag till 

exempel vill boka någonting så är det ju samma sak där det mesta finns ju där. För det är ju smidigare än 

att gå till en resebyrå eller så.  

 

Surfplattan använder Annelie när hon ska kolla vad det blir för väder om hon ska åka någonstans 

och hon använder även surfplattan till Instagram. Hon säger att hon ringer och sms:ar med 

telefonen, men inte så mycket sökning av information på grund av att skärmen är så liten. 

Datorn använder hon om hon behöver sitta och läsa något, samma sak där att hon vill ha större 

skärm i jämförelse med smartphone-skärmen. Det händer att hon tittar på Instagram via 

smartphonen ibland med men då med hennes mans telefon eftersom hon inte har Instagram på 

jobbtelefonen.  
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”Jag får väl skaffa mig en egen telefon så jag kan ha Instagram för det är ju lite kul.”  

  

Syftena varför Annelie använder medietekniken är att hon kommunicerar via dem, räknar och 

mailar.  

 

”Via mail når ju så många människor samtidigt. Sen kan ju nackdelen vara att man blir dränkt av mail.”  

 

Annelie har fått en surfplatta via arbetet med men den använder hon aldrig, på grund av att 

hennes bärbara dator är så smidig. När Annelie kommer hem från arbetet tycker hon att det är 

härligt att ta en promenad utan musik eller något alls på grund av att det är så mycket skärmar 

och surrigt ljud på dagarna när hon arbetar. 

 

Om jag går ut och går tycker jag om när det är tyst. Det är så surrigt på dagarna på jobbet ändå så. Då kan 

jag höra lite fågelkvitter och sus istället. Mycket skönare. Vilken konstig människa, vilket århundrande 

är du ifrån kanske du undrar nu va?  

 

Annelie säger att hon är dålig på sociala medier då hon endast har Instagram och är inte aktiv 

själv utan bara använder det för att hon tycker att det är roligt att se bilder som folk lägger ut. 

  

Från då till nu 

Annelie kom i kontakt med en dator för första gången på arbetet. Då var det en stor IBM dator 

efter det fick hon Macintosh via arbetet. Hon köpte en privat dator 1994 och den skaffade hon 

på grund av att det var bra erbjudande via arbetet och det fanns ett spel som Annelie brukade 

spela.  

 

”Så det där satt man ju och spelade. Men jag gjorde nog inte så mycket vettigt på den där datorn hemma.”  

 

Annelie fick som tidigare nämnts sin smartphone via arbetet men om hon inte hade fått en via 

arbetet skulle hon köpa en. Syftet med den då skulle vara att hon skulle kunna vara nåbar 

överallt.  

 

”Det är en säkerhetsgrej lite tycker jag. Sen ska man ju faktiskt komma ihåg att man kan ju faktiskt 

stänga av den om man inte vill blir störd.”  
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När Annelie tänker tillbaka på tiden utan dagens medieteknik tänker hon på när hon var ute och 

reste. 

 

Då var det ju så att då stanna man nånstans och låna en telefon eller gick in i någon telefonkiosk som det 

fanns förr som stod lite här och var, för att kunna tala om att man var framme. Men jag kom ihåg att pappa 

sa ju det: om det händer något så är det något man alltid får reda på.  

 

Annelie menar även att det är enkelt med sådana situationer idag på grund av att man har en 

smartphone och bara kan ringa, däremot säger hon att hon skulle bli jätteorolig om man inte får 

tag på någon. Annelie menar att fördelarna med hur det var utan dagens medieteknik är att det 

var mindre stress på den tiden.  

 

Man fick ju lov att ha lite långtråkigt. Man fick öva sin fantasi och lära sig att hitta på saker som barn 

framför allt tror jag mår bra av. Jag menar idag sätts ju barnen framför tv, dator, dataspel, de behöver 

aldrig ha långtråkigt egentligen. Eller fundera på vad man ska jag hitta på. Det kan ju vara en nackdel 

också.  

 

Hon menar att man var ute mer och lekte på gårdarna. Annelie säger att hon inte skulle vilja gå 

tillbaka i tiden men att hon nu får tänka på att inte använda sin medieteknik för mycket.  

 

Man får inte glömma bort det där att man ska ut och lukta på blommorna och att vi kanske litar lite för 

mycket på tekniken ibland. Att den ska greja allting för det gör den ju inte. Det är bara att göra en 

stavningscheck och ser att den kan man inte lita på. Den kan ju hjälpa en men man måste ju ändå tänka 

själv man kan ju inte vara helt utan kunskap. 
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7. Analys 

 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av samtliga informanters tankar och upplevelser 

samt en analys av samband och olikheter. Avslutningsvis tolkas och analyseras resultaten 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.  

 

7.1. Sammanställning 

I studien visade det sig att samtliga informanter förutom en äger alla medietekniker som studien 

berörs av, det vill säga smartphones, surfplattor och datorer. En informant valde att inte äga en 

surfplatta då hon upplever att det känns överflödigt, hon tycker att det räcker gott och väl med 

en dator och smartphone. Ingen av informanterna använder surfplattan som det primära mediet. 

Samtliga informanter kom i kontakt med en dator för första gången i början av 1990-talet och 

fem av sex fick köpa den via sina arbeten. Majoriteten av informanterna fick en del av sin 

medieteknik av sina barn i present eller fick ärva den av barnen. Vi erhöll många varierande 

svar från frågan om vad syftet med datorn var, det kunde vara allt ifrån på grund av att alla 

andra införskaffade en till att arbetet uppmanade till att man skulle lära sig Officepaketet. Vi 

fick varierande svar när vi frågade informanterna hur länge de använder sina sociala medier per 

dag. En informant uppskattar tiden till endast 30 minuter per dag och en annan informant 

nämner att det nog är mellan fyra till sex timmar per dag.  

 

Samtliga informanter påvisade att skälen till deras användande är att vidhålla relationer och 

kontakter via medietekniken. Något som var intressant när informanterna frågades om vad de 

använder sina smartphones till, var att det endast var två av informanterna som sa att de använde 

telefonerna mest till att ringa. De övriga använder telefonerna till sociala medier, mail och sms. 

En informant menar att allt man kan göra via datorn kan man istället göra via surfplattan eller 

mobilen. En annan informant säger att mobilen har ersatt datorn. Däremot är det många av 

informanterna som menar att det är bättre att göra exempelvis räkningarna via datorn, eller boka 

evenemang. Flera nämner att det känns som man har mer koll om man har stor skärm eller att 

man använder datorn för att telefonen har för liten skärm och att det då blir jobbigt. I övrigt 

använde informanterna medietekniken till att kommunicera, hålla kontakten, ta bilder, lyssna 

på musik, titta på film och spela spel. 
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Fem av sex menar dock att det finns många fördelar med medietekniken. Alla informanter 

menar också att det är lättillgängligt medel för att ta reda på saker. De flesta informanterna 

använder sig av Google mycket i vardagen som ett hjälpmedel för att söka information och att 

det är mycket smidigare. Det går att få fram allt man vill i princip, istället för att behöva gå 

någonstans för att utföra ett ärende kan man istället i de flesta fall lösa dem via telefonen. En 

informant nämner även att det är positivt för att man blir uppdaterad på ett annat sätt idag än 

vad man blev förut. Men en av informanterna menar att den information man ständigt matas 

med via telefonen kan ibland vara en påfrestning, den informanten menar att längre tillbaka i 

tiden hade man chans att välja själv vad man ville ha för information till sig, till exempel att 

man kunde välja vilken reklam och information man ville se. Men nu får man inte välja, det 

kommer till en vare sig man vill eller inte.  

 

Alla informanter talade i sina intervjuer om att medieteknikerna förenklar deras liv, flera 

nämnde att det är enklare att göra saker och det går snabbare än vad det gjorde förut. Till 

exempel säger en att det är skönt att slippa att stå i kö till banken, man behöver inte längre köa 

för att göra ärenden där, utan det kan sköta via telefonen. En annan informant säger att förut 

behövde man besöka ställen för att till exempel boka en resa, men nu kan man även göra sådant 

via telefonen. En nämner att världen är mer tillgänglig nu mot förut, det finns oändligt många 

flera möjligheter nu. En sak en informant nämnde var att förut när man stod och väntade på 

tåget exempelvis då fanns det inget att göra eller underhålla sig själv med, idag kan man 

använda sig av telefonen medan man väntar, det finns mycket att göra på den. En informant 

menar att de sociala relationerna blir starkare med hjälp av den nya medietekniken, för att den 

är lättillgänglig och förenklar. Tre av sex informanter känner att de går att skapa många 

relationer som inte gick att göra förut då denna teknik inte fanns i samma utsträckning. Även 

att relationer kan vidhållas och upplevas som starkare då man ofta håller kontakten via sociala 

medier, således att det är ett smidigare sätt att kunna skicka iväg ett meddelande än att behöva 

träffas eller ringa varandra. 

 

En informant menar att förut, när hon växte upp träffades man mer men att man inte behöver 

det nu. En informant nämner att medietekniken förenklar inom arbetet då allt blir smidigare, då 

man till exempel kan få kontakt med flera människor samtidigt via mail. En annan informant 

tycker att det förenklar för att man i princip kan jobba varsomhelst med hjälp av medietekniken, 

vilket hon även nämner kan vara en nackdel då arbetsdagen börjar innan den egentligen ska. En 

annan informant säger att arbetet och privatlivet alltmer flyter samman och som många andra 



 

36 

 

nämner att behovet av att ständigt vara tillgänglig leda till att man kan bli stressad. När det 

kommer till stress och tillgänglighet säger två av sex informanter att de inte ser något samband 

mellan dessa två och påverkas inte i någon grad. Den ena informanten anser att hon försöker 

använda sig av medietekniken så lite som möjligt när hon kommer hem från jobbet på grund av 

att hon sitter hela dagarna med det. Hon ser det som en avkoppling att inte använda sig av 

medietekniken och hon tänker att om det skulle vara något som hänt ringer folk. Den andra 

informanten som inte ser något samband mellan stress och tillgänglighet, hon säger sig ha en 

hög stresstolerans och blir sällan över saker. Båda informanterna menar att de har mer kontroll 

över sitt användande om de vill använda det eller inte. Medan två andra anser att det är viktigt 

att vara nåbar ständigt och att det kan leda till stress. Men stressen av att inte vara nåbar eller 

missa något är större än stressen som kommer i och med att ständigt vara tillgänglig. En 

informant poängterar det att hon tycker att det finns för lite tid till vila och återhämtning i 

världen av medier.  

 

Flera informanter menar att man är mer nåbar idag än då de växte upp, exempelvis att man inte 

blev störd av en telefon som ringde när man var ute och lekte, eller när man var ute och reste 

fick man använda sig av telefonkiosker för att höra av sig om att resan gick bra. Fem av sex 

informanter anser att det var ett lugnare liv förut i den mån att stressen inte fanns på samma sätt 

då som nu. Flera säger att man umgicks med varandra på ett annat sätt när informanterna växte 

upp, det var ett lugnare liv och man var ute mer och lekte och träffades mer fysiskt. Det var en 

annan frihet då och man hittade på mer saker. Flera säger att det fanns en annan intimitet på 

den tiden då informanterna växte upp och det är på grund av att man träffades och umgicks mer 

då.  

 

Många menar att man behöver det fysiska mötet. En informant berättade att hon tycker att hon 

ser människor idag som är med varandra men var och en sitter och tittar ner i sin telefon, de är 

bara i samma rum men de umgås inte med varandra. En informant menar att man kan bli mer 

isolerad då man umgås i allt större grad via nätet och den fysiska kontakten försvinner mer. En 

informant menar dock att man kan vara social på olika sätt, hon menar att man kan vara social 

i verkligheten men att man även kan vara social genom att vara aktiv på sociala medier. En 

informant säger också att barnen idag börjar att använda digitala tekniker för tidigt i sina liv 

vilket kan leda till att barnen inte leker lika mycket med varandra utomhus och rör på sig. En 

informant tycker att det gått för långt i samhället, att vi använder dessa medietekniker alldeles 

för mycket. En annan informant menar att det har gått för långt för att ungdomar idag ser 
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varandra som en röst genom datorn. Vad gäller sociala relationer anser fyra av sex informanter 

att de är oroliga för att medietekniken ersätter det fysiska mötet mellan människor i allt större 

grad. En informant nämner även att det är lättare att komma undan med dåligt beteende över 

nätet, speciellt mobbing mot varandra. På grund av att man inte träffar varandra fysiskt och att 

det är då lättare att vara anonym.  

 

En annan informant känner att hon är oroligare nu i jämförelse med när hon växte upp. Hon 

menar att på grund av att man idag är nåbar jämt blir man orolig när personen man ringer inte 

svarar. Det är flera informanter som tycker att det är viktigt att vara nåbar, att det är på grund 

av trygghet att man vill vara nåbar om det händer något. Två av informanterna säger att de 

skulle uppleva obehag om de skulle glömma sina mobiler hemma, och dessa två säger även att 

de har ett beroende gällande sina smartphones på grund av att de kan hålla kontakten med 

många över sociala medier och att de kan se vad andra har för sig där. Fyra av sex använder 

Facebook och fem av sex använder Instagram. Fem av sex nämner nyfikenhet som ett skäl till 

sitt användande av sociala medier. Några informanter tycker att vissa människor försöker måla 

upp en perfekt bild av sina liv på sociala medier, att det är något som man ser ofta och som de 

inte tycker är något bra. Detta är något som kan skapa stress hos informanterna att man ska ha 

det ‘perfekta livet’, medan det är en informant som tycker att man ska publicera positiva inlägg 

från sitt liv och att man inte ska publicera negativa inlägg. En informant menar att man istället 

borde prata om sina problem och stötta varandra genom nätet. En säger att hon inte vill använda 

sig av sociala medier på grund av att hon inte känner något behov av att göra det. En informant 

menar att telefonanvändandet tar för mycket tid och att denna tid kan man göra andra saker på 

i verkliga i livet.  

 

7.2. Analys 

Tre av sex informanter ansåg att medietekniken i dagens samhälle innebär både positiva och 

negativa aspekter. Alla informanter hade liknande beskrivningar om hur det var att växa upp 

utan medietekniken, de tyckte att det var ett lugnare liv och att man umgicks på ett helt annat 

sätt samt att man hade en annan frihet. Tillsammans pekar detta på Mannheims teori om 

generation som kan stämma överens med studiens resultat och att den generation man tillhör 

spelar stor roll för att de hade samma förutsättningar när de växte upp (Krekula & Johansson 

2017 s. 24). Däremot har informanterna påverkats och tagit del av förändringar i det medierade 

landskapet och de använder medietekniken idag på ett sätt som påminner om andra 

generationer.  
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En informant sa att medietekniken bidrar till fler fördelar än nackdelar och om man ser över 

studiens resultat visar detta på att alla ansåg att fördelarna är fler än nackdelarna. Fler samband 

mellan informanterna var att samtliga påvisade att skälen till deras användande är till att 

vidhålla relationer och kontakter via medietekniken samt att samtliga talade om att 

medietekniken förenklar deras liv. Här kan vi även se en koppling till Mannheims teori om 

generation då studiens resultat visar på att informanterna vid flera tillfällen hade liknande 

tankar. Att informanterna inte hade samma svar på alla frågor beror inte bara på vilken 

generation de tillhör utan det finns många faktorer som spelar in, som yrke, klass, kön och så 

vidare. 

 

Några av studiens informanter visade sig vara mer tekniska när det kommer till användande av 

medieteknik, än vad vi uppsatsförfattare är. Krekula och Johansson menar att det finns 

föreställningar om att när man blir äldre blir det automatiskt svårare att ta till sig nya saker 

(Krekula & Johansson 2017, s. 17). Studiens resultat visar på att när man blir äldre behöver det 

inte vara att man har svårare att ta till sig ny teknik. Som tidigare nämnts i uppsatsen är 

informanterna i vår tolkningsram äldre men det behöver inte betyda att alla ser äldre på det viset 

samt att informanterna inte var ’äldre’ när de först började lära sig att använda datorn.  

 

Något som även Prensky menar är att digitala infödingar tar till sig tekniken på ett annat sätt än 

vad digitala invandrare gör, således menar Prensky att de äldre har det svårare för att de inte är 

uppvuxna från början med det digitala som de yngre har. Något som har funnits i åtanke 

gällande begreppet digitala invandrare är att det sträcker sig i ett brett spektrum. Både 

informanterna som är födda på 50-talet och vi uppsatsförfattare som är födda på 90-talet kvalar 

in bland de digitala invandrarna eftersom vi inte är uppvuxna med smartphones. Därför anser 

vi att Prenskys teori om digitala invandrare inte håller hela vägen på grund av att det blir 

problematiskt att generalisera digitala invandrare eftersom att det begreppet sträcker sig över 

ett brett spektrum.  

 

Resultaten har visat på att majoriteten av informanterna är aktiva användare av internet, 

samtliga informanter använder internet dagligen för olika ändamål. Som nämndes i översikten 

av tidigare forskning visar Lykke Christensen och Nybro Petersen (2017) att medierna är 

ständigt närvarande i våra liv och att de har en stor plats i det offentliga, samtidigt som de finns 

inom familjen, på arbetsplatsen, i klassrummen och så vidare (Lykke Christensen & Nybro 

Petersen 2017, s. 4). Våra resultat visar att flera av informanterna är oroliga för den platsen de 
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faktiskt tar i vårt samhälle, som Magdalena säger att hon ibland får en känsla av att människor 

lever hela sina liv genom de här sociala medierna. 

 

Människor kan bli stressade av den här perfekta fasaden och de här fantastiska middagarna och så, gud 

nu är vi ute och reser igen, eller nu är vi i fjällen och nu är vi i Grekland och nu gör vi ditten och datten. 

Å jag känner att, aa, det kan ju knappast vara livet i alla fall. 

 

Studiens resultat stämmer inte överens med det som Lykke Christensen och Nybro Petersen 

hävdar att personer som är äldre idag kan ha problem med att anpassa sig till det digitala 

samhället. Men det faller sig naturligt att deras resultat inte stämmer överens med våra på grund 

av att deras studie innefattar en annan ålderskategori. Vidare antyder de att eftersom många 

äldre växte upp med endast de traditionella massmedierna som radio, tv och tryckt media skulle 

det vara svårare att förstå sig på de nya teknikerna som datorer och mobiltelefoner. I denna 

undersökning finner vi inget samband med det som de nämner då det har visat sig att majoriteten 

av informanterna är insatta i medietekniken och visar att det har en god digital kompetens. 

Lykke Christensen & Nybro Petersen nämner även i sin forskning att de som är äldre kommer 

inom de närmaste åren kunna hantera digitala medier lika enkelt som unga gör idag (Lykke 

Christensen & Nybro Petersen 2017, s. 4), men de flesta av våra informanter visar på att de 

redan kan hantera medieteknikerna lika enkelt som unga. Något att ha i åtanke är att det även 

kan finnas unga som kan vara sämre än äldre när det kommer till att hantera medietekniken.  

 

Resultatet vi erhållit om att informanterna har en god digital kompetens kompletterar 

Internetstiftelsens (2017, s. 9) forskning, som visar på att äldre personer inte använder internet 

dagligen lika ofta som yngre eller inte har samma vana att använda internet i sin mobil. Vår 

studies resultat kompletterar Internetstiftelsen forskning på grund av att våra resultat ger vidare 

perspektiv från de äldre av gruppen digitala invandrare. Dessa resultat måste dock tolkas med 

försiktighet eftersom Internetstiftelsens rapport innefattar en bredare forskning, eftersom de 

undersöker större populationer. Däremot menar Internetstiftelsen i årsrapporten från 2015 att 

det även finns äldre som är mycket aktiva och en hel del unga som inte är aktiva användare 

(Internetstiftelsen 2015, s. 109). 

 

Om jag går ut och går tycker jag om när det är tyst. Det är så surrigt på dagarna på jobbet ändå så. Då kan 

jag höra lite fågelkvitter och sus istället. Mycket skönare. Vilken konstig människa, vilket århundrade är 

du ifrån kanske du undrar nu va?  
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Ovanstående citat kan bland annat tolkas som att denna informant tror att vi har en förutfattad 

mening gällande hennes sätt att vara, för att hon är i en specifik ålder. Här går det att finna ett 

samband med det som Krekula och Johansson talar om hur ålder görs, att man förväntas vara 

på ett sätt för att man är i en viss ålder, och det är det som informanten kan ha haft i åtanke. När 

man diskuterar normer om ålder är det viktigt att ha i åtanke att de förändras ständigt i samhället, 

exempelvis att man använder uttryck som ‘30 är det nya 20’ det kan förändras till ‘40 är det nya 

20’ och så vidare.  
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8.Slutdiskussion 

 

Syftet med den här studien var att söka kunskap i hur människor som är födda under 50-talet 

upplever dagens mediesamhälle och hur de förhåller sig till sin användning av dagens 

medieteknik. I nedanstående diskussionsdel kommer resultaten från studien att diskuteras 

öppet, för att senare kunna dra slutsatser av dessa. 

 

Alla förutom en av informanterna fick sina datorer via sitt arbete. Detta skulle kunna vara en 

anledning varför de har en god digital kompetens idag. Taghizadeh Larsson har genom sina 

studier kommit fram till att en ungdomlig åldersidentitet kan utgå från att man tack vare sina 

barn och barnbarn ”hänger med i vad som händer och sker” (Taghizadeh Larsson 2010, s. 55). 

Detta visar på att informanten som inte fick datorn via arbetet kan ha fått sin goda digitala 

kompetens av sina barn. De informanter som har barn har antingen fått ärva ny teknik från 

barnen, fått medietekniken av barnen i present, eller köpt medietekniken på grund av en 

uppmaning från barnen. Frågan är om informanterna skulle komma i kontakt med 

medietekniken senare än vad de hade gjort utan sina barn eller om de inte hade erhållit datorn 

via arbetet? En annan aspekt är också att en av informanterna inte har barn och hur skulle hon 

då komma i kontakt med dagens mediesamhälle om hon varken skulle få kontakt med den via 

arbetet eller via eventuella barn? En av informanterna fick kontakt med medietekniken via sin 

man trots att hon både har ett arbete som innefattar teknik samt att hon har barn. Detta visar på 

att det inte behöver vara arbetet eller barnen som gör att man kommer i kontakt med 

medietekniken utan att det även kan vara andra faktorer som spelar in.  

 

En intressant iakttagelse som erhölls var att de två personer som ställde sig mest negativt i 

beskrivningarna var de informanter som använde sig mest av medietekniken. Dessa två 

informanter nämnde att de skulle uppleva obehag om de skulle glömma sina mobiler hemma. 

De nämnde även att de har ett beroende gällande sina smartphones på grund av att de kan hålla 

kontakten med många över sociala medier och att de kan se vad andra har för sig där. Kan detta 

ha något att göra med Gardners teori om att kvinnor har en betydande roll, då det ofta är de som 

håller relationer inom familjen vid liv (Kvist 2009, s. 86)? Att det är därför det blir som ett 

beroende? För att de håller kontakten med nära och kära genom medietekniken, vilket är viktigt 

för informanterna. I dagens mediesamhälle är de ständigt tillgängliga, kan detta göra att det blir 

lättare att bli beroende på grund av det? Eftersom de när som helst kan höra av sig eller att de 
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alltid kan ha koll om nära och kära hör av sig? Det var endast två av informanterna som använde 

telefonen mest till att ringa och en möjlig förklaring kan vara som flera informanter nämner att 

de andra sätten, det vill säga sms: a eller chatta, gör att man kan hålla kontakten på ett smidigare 

sätt.  

 

Nanna Gillberg diskuterar i sin bok om att det kan vara svårt för människor som kopplar upp 

sig på nätet att ha möjlighet att stanna upp, vara i nuet och reflektera på ett bredare plan 

(Gillberg 2014, s. 93). Detta är något som vi kan applicera på de berörda informanterna då en 

nämnde att det är en tidstjuv, då hon tycker att det är svårt att slita sig från medieteknikerna 

även fast hon vet att hon behöver göra andra saker. Fyra av sex informanter nämnde exempelvis 

att de är oroliga för att det fysiska mötet mellan människor kommer försvinna mer på grund av 

medietekniken. En av dem säger att idag när man tittar på en grupp människor som umgås ser 

man att de flesta av de tittar ner i sina telefoner samtidigt. Sherry Turkle menar att 

mobilanvändandet lockar mer trots att vi har våra nära och kära runt omkring oss och det 

digitala kontaktnätet är av stor vikt hos människor (Turkle 2015, ss. 13, 71).  

 

Det skiljde sig mellan informanterna på omfattningen av användandet av dagens medieteknik. 

En del använder den i princip hela tiden, medan andra försöker undvika den. Denna skillnad 

kan tolkas som att åldern inte behöver vara en avgörande faktor eftersom informanterna är i 

samma ålder. En person som är i 50-årsåldern kan bete sig som en 20-åring men en 50-åring 

kan även bete sig som en 70-åring och så vidare, således kan det vara en stor variation på 

beteenden trots att de befinner sig i samma generation. Krekula och Johanssons teori om att 

ålder görs kan bland annat innefatta fördomar som finns om hur man ska bete sig i en viss ålder 

och uppfattningar om vad ålder betyder. Fördomarna vi hade om 50-talister var att de inte skulle 

ha medievanorna som de visade sig att ha, det vill säga att några använde medietekniken i hög 

grad. 

 

Vidare menar några av informanterna att stressen av att inte vara nåbar eller att man ska missa 

något är större än stressen som kommer i och med att ständigt vara tillgänglig, vilket innebär 

att det är lättare att vara stressad över att ständigt vara tillgänglig än om man skulle stänga av 

allt. Flera av informanterna anser att de använder medietekniken för stor grad och är medvetna 

om det, men ändå sker användandet av medietekniken i den mån det gör. När intervjuerna 

genomfördes med informanterna var det många av de som fick sig en ögonöppnare när de insåg 
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hur mycket tid de lägger på medietekniken, och en del blev illa till mods när de reflekterade 

över det. 

 

Att ålder inte är en avgörande faktor gällande hur man förhåller sig till den nya medietekniken 

är även något som Eynon & Helsper tar upp i sin gemensamma studie ‘Digital natives: where 

is the evidence’? där de menar att de sociodemografiska variablerna har en stor betydelse när 

det gäller förhållningen till den nya medietekniken och att specifikt utbildning och kön har en 

stor roll i detta sammanhang (Eynon & Helsper 2009, s. 18). Det är dock inget som går att 

jämföra denna studie med, på grund av att vi endast har kvinnor som informanter och därför 

kan vi inte påvisa skillnader gentemot olika kön. En sociodemografisk faktor som valdes att ta 

med var vad informanterna har för sysselsättning, vilket kan ha en betydande roll kring 

användandet av ny teknik. Något vi fann intressant gällande detta var att två av informanterna 

som använder medietekniken i hög grad, var att den ena arbetar som behandlingsassistent och 

den andra som hemterapeut inom socialtjänsten, vilket är två arbeten som kräver att den som 

arbetar inom detta har en stor social förmåga. En möjlig förklaring kan då vara att de använder 

sig av medietekniken i den mån de gör för att de vill hålla kontakten och vara tillgängliga så att 

de kan vidhålla sin sociala förmåga. Något att förhålla sig till och ta i beaktande är att Eynon & 

Helspers studier utfördes 2009, vilket betyder att de utfördes för nio år sedan. Varför detta bör 

finnas i åtanke är för att tekniken har förnyats i hög takt sedan dess.  

 

Om informanterna istället hade blivit intervjuade av en jämngammal person skulle svaren 

kunnat ha sett annorlunda ut på grund av att de kan relatera till varandra eftersom att de 

exempelvis har haft samma förutsättningar gällande medietekniken. Vissa av informanterna 

visade tecken på att vi hade förutfattade meningar gällande deras sätt att vara, för att de är i en 

specifik ålder och förväntas att vara på ett visst sätt. Det har kunnat lett till att informanterna 

inte givit lika svar som de kanske hade gjort om en jämngammal person hade intervjuat. Detta 

på grund av att de möjligtvis tror att vi inte kan relatera till det de säger eftersom att vi är yngre. 

 

Det är möjligt att resultaten i vår studie inte går att applicera på andra grupper om de bara 

exempelvis innehöll män, bara 60-talister, bara barn eller en blandning av kvinnor och män. 

Men det har varit givande att ta reda på hur kvinnor som är födda på 50-talets medievanor ser 

ut idag eftersom de har genomgått denna färd från när Tv:n var det centrala mediet till det 

digitala samhället vi lever i idag. Men även det som Gardner menar att kvinnor oftast är de som 

håller relationerna vid liv genom att vidhålla kontakten inom familjen (Kvist 2009, s. 86). 
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Givetvis går det inte att generalisera att alla kvinnor är de som håller relationerna vid liv inom 

alla familjer men det anses ändå som att det är möjligt att det kan vara så i stor utsträckning 

utifrån våra egna erfarenheter. 

 

8.1. Vidare forskning  

En naturlig framtida forskning skulle vara att fortsätta denna studie, men under en längre tid. 

Studien skulle kunnat berikats ytterligare vid längre undersökningsperiod samt om vi skulle 

haft flera informanter som medverkat i studien. Det hade kunnat lett till ett bredare och djupare 

resultat, och det vore även av intresse att genomföra en liknande studie med olika generationer, 

åldrar och kön.  

  

Tydliga resultat och intressant data har genererats men studien skulle kunnat berikats ytterligare 

om man använt sig av en triangulering som metod, vilket innebär att man kombinerar flera 

metoder, två metoder som stärks av varandra.  

 

Den fortsatta forskningen skulle också kunna behandla en intressant frågeställning som 

uppkommit under den här studien: är medietekniken något man måste använda för att hänga 

med i samhället? I resultaten från studien kunde det utläsas att flera av informanterna använde 

medietekniken i större grad än vad de själva hade reflekterat över. Det skulle vara intressant att 

följa upp informanterna och undersöka om de använder medietekniken i mindre grad efter 

avslutad studie då de insåg hur mycket tid de spenderar på medietekniken. I ett vidare perspektiv 

vore det även av intresse att ta reda på i vilken grad åldern har för avgörande roll eller inte vid 

användandet av medieteknik. Ytterligare hade man kunnat undersöka större grupper med olika 

åldrar för att ta reda på om ålder har en betydelse i användandet av medietekniken.  

 

8.2. Slutsats 

50-talister är en del av en anonym grupp som är på väg in i tredje åldern. Deras syn på dagens 

nya medieteknik innefattar att de använder medietekniken i stor grad och är medvetna om det 

men fortsätter ändå använda den i stor utsträckning. De är oroliga för att det fysiska mötet 

mellan människor kommer att försvinna på grund av dagens medieteknik, men dock ser de fler 

fördelar än nackdelar med medietekniken. Hur informanterna använder sig av dagens 

medieteknik innefattar att det endast var två av informanterna som använde telefonerna till att 

ringa och att skälen till deras användande var att kunna vidhålla relationer via medietekniken. 

Majoriteten av informanterna visade sig vara mer tekniska när det kommer till användandet av 
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medieteknik än vad vi uppsatsförfattare är. En del av informanterna använder medietekniken i 

princip hela tiden, medan andra försöker undvika den. Hur informanterna ser på dagens 

medieteknik i jämförelse med hur det såg ut när dem växte upp innefattar att informanterna 

anser att det var ett lugnare liv förut då stressen inte fanns på samma sätt som den gör nu. Flera 

menar att man umgicks med varandra på ett annat sätt när de växte upp, att det var ett lugnare 

liv och att man var ute och lekte och träffade varandra fysiskt.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1 

 

Hej! 

Tack för att du tar dig tiden att medverka på denna intervju. Vi studerar vid Högskolan i Gävle, 

på kommunikationsprogrammet, med inriktning kommunikatör. Vi skriver nu vår 

kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och vi är tacksamma över att vi 

får intervjua dig till denna. Vi är intresserade av och kommer därmed att ställa frågor kring din 

syn och erfarenhet av medieteknik, som i denna studie innefattar, Smartphones, datorer och 

surfplattor, således hur du använder dig av dessa. Vi är även intresserade av att ta del av hur du 

ser på skillnaderna mellan när du växte upp i jämförelse mot nu, vad gäller medietekniken. 

Intervjun kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt och vi uppskattar att den kommer att 

pågå omkring en timme. Uppsatsen kommer att offentliggöras och du som deltar blir tilldelat 

ett fiktivt namn, men ditt riktiga kön och ålder kommer att behållas. Intervjun kommer att spelas 

in och sedan transkriberas, när arbetet är utfört kommer detta material att raderas. Du kan när 

som helst under intervjun eller efteråt välja att dra dig ur utan särskilda skäl till det.    

 

Med vänliga hälsningar, 

Madelene Helmersson och Filippa Folkesson 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Bakgrund 

Namn? 

Ålder? 

Sysselsättning? 

Barn? 

 

Synen på dagens medieteknik 

Hur ser du på dagens mediesamhälle? 

Ser du några nackdelar med hur dagens digitala samhälle ser ut? (det fysiska mötet) 

Ser du några fördelar med hur dagens digitala samhälle ser ut? 

Har du mobilen på under natten? 

Händer det att du stänger av mobilen? 

Tycker du att det är viktigt att vara nåbar? Varför/varför inte? 

Hur känner du kring att vara tillgänglig jämt? 

Ser du något samband i ditt liv mellan stress och tillgänglighet? 

Tror du att medietekniken förändrar våra sociala relationer? På vilka sätt? 

  

Användandet av medier                                                         

Vad för medieteknik äger du i dagsläget? (Smartphones, datorer, surfplattor) 

När skaffade du din smartphone och hur? Om inte smartphone har du funderat på att skaffa en? 

Kan du berätta hur du tänker kring att göra det eller inte göra det? 

När skaffade du din dator och hur? 

Om du inte har en dator, varför inte? 

När skaffade du din iPad och hur? 

Om du inte har en iPad, varför inte? 

Hur många timmar per dag skulle du uppskatta att du lägger på dessa medier? 

Kan du berätta vad du använder medietekniken till? 

Kan du berätta hur en vanlig mediedag ser ut? Vilka medier använder du under en dag? 

Varför/varför inte använder du dessa medietekniker? 

Vad tycker du att de tillför till ditt liv? /eller varför tycker du inte att de tillför något i ditt liv? 
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Till vilka syften använder du dem? 

Använder du mobilt bankID? 

Om inte, hur gör du då när du betalar till exempel räkningar? /Om du gör använder du Swish? 

(Om du använder Swish) Varför började du använda Swish? 

Vad använder du din smartphone mest till? 

Vad använder du din dator mest till? 

Vad använder du din surfplatta mest till? /Om du inte har en surfplatta, varför inte? 

Om du skulle ha en surfplatta skulle du använda den då? 

Använder du dig av sociala medier, vilka i så fall? 

Vilket socialt medium använder du mest och varför? 

Vilka är de viktigaste skälen till ditt eventuella användande? 

Känner du att du skulle missa något om du inte hade sociala medier? 

  

Från då till nu 

Vart fick du kontakt med en dator för första gången? 

Hade du dator på jobbet innan du skaffade en privat dator? 

Vad var syftet med datorn då? 

När började du använda dig av en privat dator (istället för internetcafé, jobb) osv och vad var 

då syftet med användande?  

Vad var det som gjorde att du köpte en privat dator? 

När köpte du din första mobiltelefon? 

Vad var syftet med den då? 

Vad var det som gjorde att du köpte en mobiltelefon? 

Berätta gärna lite om hur det var att växa upp utan denna medieteknik (Smartphones, surfplattor 

och datorer) 

Vad anser du är största skillnaderna om du jämför ditt liv när du växte upp med hur det ser ut 

nu i dagens digitala samhälle? 

Ser du några fördelar med hur ditt liv såg ut när du växte upp utan dagens medier? (vilka?) 

Ser du några nackdelar att du inte hade dagens medieteknik när du växte upp? 

 

 

 

 


